
– Büszke vagyok, hogy egyre nagyobb, 
egyre erősebb a csapatunk! 
– interjú Bakai Istvánné boltvezetővel  8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Az „Óvodai és iskolai szoci-
ális munka megvalósítása a 
Szentesi járásban” című pro-
jekt nyitórendezvényét tar-
tották múlt pénteken a Dó-
zsa-házban. Szentesen kívül 
a kistérség több települése, 
Nagytőke, Árpádhalom, Fábi-
ánsebestyén és Nagymágocs 
is részt vesz a szeptemberben 
kezdődő, jövő január végig tar-
tó széleskörű programban.

A jelenlévő köznevelési intéz-
ményvezetőket, pedagóguso-
kat, szociális munkásokat és ön-
kormányzati képviselőket Szirbik 
Imre köszöntötte. A polgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a szo-
ciális munka mindannyiunk szá-
mára fontos. Bízik abban, hogy 
a program hozzájárul olyan is-
meretek megszerzéséhez, ame-
lyek a mindennapi gyakorlatban 
hasznosíthatók. A folytatásban 
Gál Antal, a Szentesi Családsegí-
tő Központ igazgatója ismertet-
te a projekt részleteit. A Széche-
nyi 2020 keretében meghirdetett 
40 millió forint összértékű projekt 
átfogó célja az óvodás és iskolás 
gyermekek és fiatalok – köztük a 
szociálisan hátrányos helyzetű-
ek – szociális jólétének, életmi-
nőségének javítása az óvodai és 

iskolai szociális segítés feladatel-
látás feltételeinek megteremté-
sével. – A program lényege, hogy 
megerősítse a köznevelési intéz-
ményekben a gyermekvédelmi 
feladatokat. Az óvodai és iskolai 
segítő tevékenység 2018 szep-
tembertől kötelező területegy-
ség lesz, megjelent a gyermek-
védelmi törvényben. A szociális 
szakemberek ott lesznek az óvo-
dákban és iskolákban – összeg-
zett a projektvezető. Gál Antal 
közölte, a projektben két főállá-
sú szakembert foglalkoztatnak, 
Lévainé Bódi Szilviát és Lázár 
Mariannt. A szociális munkások a 
projektben résztvevő 14 kistérsé-
gi intézmény – óvodák, általános 
iskolák és középiskolák – mint-
egy 3 ezer gyermekével foglal-
koznak csoportos foglalkozások, 
közösségi rendezvények kereté-
ben. Feladatuk közé tartozik fo-
gadóórák tartása szülőknek, gye-
rekeknek és pedagógusoknak, a 
gyermek- és ifjúságvédelmi mun-
ka segítése, a tantestület támo-
gatása, szolgáltatások közvetíté-
se, szervezése. 

A projekt a bevont intézmé-
nyek számára két alkalommal 
kirándulást, családi napot, va-
lamint eszközbeszerzést támo-
gat. A „szolgáltatási csomaghoz” 
tartozik külső szakemberek ál-

tal nyújtott szolgáltatások, köz-
tük tanácsadások, szülői trénin-
gek, csoportos foglalkozások. 
Utóbbiakat (is) az életkori sa-
játosságokat figyelembe véve 
szervezik, így az óvodákban a 
mozgáskoordinációs készség-, 
szociális kompetenciafejlesztés 
kerül a középpontba, az alsósok-
nak a barátság és együttműkö-
dés, a felsősöknek a serdülő kori 
kihívások adnak témát. A rend-
hagyó osztályfőnöki órák az in-
ternet használati ártalmakról, a 
káros szenvedélyekről, biztonsá-
gos szórakozásról szólnak majd 
az alsós és felsős osztályok ese-

tében, a nagyobbaknál a visel-
kedési függőségek, zavarok is 
szóba kerülnek. A családsegí-
tő központ „Köztes Átmenetek 
– a drog” címmel interaktív ki-
állítást, szigligeti tábort, peda-
gógus képzést, kalandtáboro-
kat, foci kupákat, táncházakat, 
mozifilmvetítéseket és színhá-
zi előadásokat – a Szentes Vá-
rosi Amatőr Színkör közremű-
ködésével – szervez. A szociális 
intézmény dolgozói részére há-
romnapos érzékenyítő és szer-
vezetfejlesztő tanulmányi út is 
a tervek között szerepel, Böjte 
Csabát látogatják meg Déván.

Rozgonyi Ádám

A parlagfű elleni védekezés 
az idei évben is rendkívül fon-
tos feladat, hiszen hazánk a leg-
erősebben fertőzött európai 
országok közé tarozik. A gyom-
növény mind humán egészség-
ügyi, mind gazdasági hatásainak 

köszönhetően nagy kockázati té-
nyező. A parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettség elmulasztása 
esetén a hatóság eljárást indít, és 
közérdekű védekezést rendel el. 

Az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően július elsejé-
től a hatóságok – belterületen 
az illetékes jegyző, külterületen 
a kormányhivatal – megkezd-
ték a parlagfüves területek felde-
rítését. Eddig több mint 88 ezer 
hektárnyi területet ellenőriztek, 
a felderítésre fordított  gépjár-
mű futásteljesítménye közelít a 4 
ezer kilométerhez – tudtuk meg 
Tóth Zoltántól. A Szegedi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály II. ve-
zetője lapunknak elmondta, az 
utóbbi dekádban, a monitoro-
zó állomás adatai alapján 13 pol-
lenfajtát azonosítottak. Ebből az 
útifű, kender, libatök – és a leg-
nagyobb mennyiségben – a csa-
lánfélék koncertrációja volt je-
len. A parlagfű koncentrációja 

a jelentési időszak első felében 
magas volt, a jelenlegi időszak-
ban pedig elérte a nagyon ma-
gas szintet. Hozzátette, a gépko-
csis felderítést négy járási hivatal 
területén helikopteres felderítés-
sel is kiegészítették a múlt hé-
ten. – Szegeden 28, Mórahalmon 
38, Szentesen 7, Csongrádon 11 
pontot azonosítottak be. Ezeket 
a területeket a hatóságok mun-
katársai felkeresik, és pontosan 
meghatározzák a parlagfű fertő-
zöttséget – közölte a főosztály-
vezető. Elmondta azt is, hogy a 
magas hőmérséklet kedvezett a 
gyomnövény virágzásának, fő-
leg a tarlóterületeken. Ennek az 
oka a tarlóhántás késői elvégzé-
se. A szárazsággal súlytott kuko-
ricában, napraforgóban is nagy 
mennyiségben megjelent. Ezen 
területek bemérése folyamatban 
van. Szeptember 5-én újabb légi-
felderítés lesz a megye illetékes-
ségi területén.

Tóth Zoltán hangsúlyozta, a 
parlagfű elleni védekezési kö-
telezettség elmulasztása ese-
tén a hatóság eljárást indít, és 
közérdekű védekezést rendel 
el. Amennyiben a földhasználó 
nem mentesíti önként a terüle-
tet, kényszerkaszálás végrehajtá-
sára kerül sor. A kényszerkaszá-
lás és minden ezzel járó hatósági 
feladat költsége a mulasztót ter-
heli. A védekezési kötelezettség 
elmulasztása esetén a kormány-
hivatal minden esetben növény-
védelmi bírságot szab ki, amely-
nek mértéke 15 ezer forinttól 
akár ötmillió forintig is terjedhet, 
attól függően, hogy az adott fer-
tőzött ingatlan külterületen vagy 
belterületen fekszik, továbbá, 
hogy mekkora a fertőzött terület 
nagysága, és a fertőzöttség mér-
téke. Tavaly Csongrád megyében 
101 esetben összesen 3,4 millió 
forint bírság kiszabása történt 
meg. 

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

A kistérséget átfogó gyermekvédelmi projekt indul

Védekezzünk a parlagfű ellen!
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Halupa B. Eszter

Farkas Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője.  Is-
koláira, vállalkozásaira, rövid 
életrajzára bárki rákereshet. 
Keveset tudunk családjáról a 
hozott értékekről, a nagy for-
dulópontokról. Hogyan válik 
egy parasztcsalád legkisebb 
fia a térség meghatározó alak-
jává?

– A föld szeretete már biztosan a 
gyerekkorát is végigkísérte. Mond-
hatni, hogy apáról fiúra száll?

– Az elkötelezettség, a  föld és 
szakmaszeretet a szüleimtől ered. 
Parasztcsaládból származom, 
édesapámnak Szentes- Lapistón 
voltak földjei, illetve a kertváros 
területén. Az 50-es évek legele-
jén a kuláküldözés alatt minden 
kis és középparaszttól elvettek, 
amit csak lehet. A mi családunk 
is áldozata volt ennek az időszak-
nak. Édesapám 1957-ben kapott 
vissza 14 hold földet egy kis ta-
nyával Kistőkén. Akkor 4 éves vol-
tam, tisztán él emlékeim között a 
cséplés, az aratás a tanyai lét. Ne-
héz időszakokon mentünk ke-
resztül. Az idősebb bátyámat ad-
dig nem engedték leérettségizni, 
amíg apám nem lép be a szövet-
kezetbe (TSzCs). Édesapám azt 
mondta, hogy őt már többször 
megpróbálták tönkretenni, a csa-
ládot nem teszi ki ennek, így belé-
pett az akkori Ezüstkalász TSz-be. 
Megint elkerült a föld és a tanya, 
ismét lehetett újrakezdeni. Gye-
rekkoromban nagyon sokat jár-
tam édesapámmal Nagytőké-
re, Tömörkényre, Csanytelekre, 
Szegvárra és Nagymágocsra. Ott 
kuksoltam mögötte a kis Csepel 
motoron, csak mosolyogva né-
zelődtem. Azt hiszem innen indult 
minden. A középső bátyám szin-
tén Szarvason végzett, egy mező-
gazdasági cégnél helyezkedett el, 
a legidősebb bátyám pedig a köz-
gazdaság területén jeleskedett, 
sajnos ő már nincs köztünk.

– Hogyan emlékszik vissza a kez-
detekre, a létra első lépcsőfokaira?

– Kisgyerekkoromtól kezdve 
jártam ki a bolgár kertészetbe, a 
kántorhalmi vasúti megállónál a 
Fábiáni út mellett, paprikát, para-
dicsomot kapálni, szedni, a geves 
faládákat cipeltem. De voltam 
gabona mintavevő a volt Krausz 
telepen, ahol áll a mostani sport-
szálló. A bátyám a Petőfi TSz-ben 
dolgozott, középiskolásként ön-
tözőmunkásnak szegődtünk el a 
barátaimmal. A régi Alkotmány 
TSz-ben pedig a gabonát ren-
deztük az istállók padlásán. Meg-
szerettem ezt a világot, amibe 
születtem és nem volt kérdés, 
hogyan tovább. Az ipari szakkö-

zépiskola nem vágyálmom volt, 
de utólag olyan műszaki isme-
retekre  tettem ott szert, ame-
lyek a javamat szolgálták. 1974 
nyarán kerültem ki Fábiánsebes-
tyénre brigád és kerületvezetők 
mellé, majd ‘75 októberében be-
vonultam katonának és ‘77-ben 
szereltem le a rakéta zászlóaljnál. 
Minden növénytermesztési ága-
zatot vezettem. Úgy gondolom, 
hogy láttak bennem fantáziát. 
Az akkori főnökömnek,  Kardos 
Andrásnak, patrónusomnak na-
gyon sokat köszönhetek. Mellet-
te tanultam ki a szakma gyakor-
lati oldalát. Ott nem volt hétvége, 
munka volt, télen-nyáron. 

–  Ön igazán szerencsés, hiszem 
megélhette a mezőgazdaság hihe-
tetlen fejlődést…van-e, ami nem 
változott?

– A családom is sokat küzdött, 
nekem pedig a vérembe ivódott. 
Nincs két egyforma év, minden 
nap új kihívás, új tapasztalat. A 
mezőgazdaság, mint ágazat, ren-
geteget fejlődött, és abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy 
mindezt átélhettem, sőt aktív ré-
szese vagyok  a mai napig. Em-
lékszem az asszonybrigádra, 
amikor nyolcvanan villával fordí-
tották a lucernát, ma pedig em-
beri kéz hozzáérése nélkül kerül 
be a takarmány az állatok ete-
tőasztalára. Eltökélt híve vagyok 
az intenzív öntözéses gazdálko-
dásnak. Mindig fejlődni kell. Hi-
szen eljutottunk a műhold vezér-
lésű vetőgéphez,  a nyomkövetés 
rendszeréhez. Sajnos egyre ke-
vesebbet vagyok helyszínen, de 
úgy ismerem a földet, mint a te-
nyeremet. 

– A hangjából úgy érzem, hogy 
hiányzik…

– Nagyon. A szakmám a mun-
kám és a hobbim is. Meghatároz-
za az életem. 

– A föld tisztelte mit jelent ön-
nek? 

– Ne csak kifosszuk, adjunk is.  
Gyerekkoromban volt olyan már-
cius 15-e, amikor mentünk csut-
katövet verni. Azokkal fűtöttek 
a kemencébe, katlanba. Meny-
nyi mindent ad a föld! Ezt meg 
kell őriznünk. Kaptuk és tovább 
kell adnunk. Vigyázzunk rá, a föl-
det nem szabad kizsigerelni. Fon-
tos, hogy megtartsa azt az erőt, 

amelyből újra tud teremni. Még 
mindig az orromban van az, amit 
tavasszal megérzek, amikor ásó-
val megmozgatják a talajt. Van 
egy olyan jellegzetes illata, amit 
csak akkor lehet érezni. 

– Azt mondják, hogy egy sike-
res férfi mögött áll egy erős nő. Ön 
mellett már lassan 40 éve feleség-
ként. Hogyan találkoztak?

– Sokat emlegetem a Tiszát, em-
lékszem, amikor a bátyáim hóna-
pokon keresztül építették a ka-
jakot, hogy mehessenek evezni. 
Persze én is velük tartottam. Egyik 
vívótársammal tollasoztunk, ami-
kor a feleségemmel megismerked-
tünk. Most leszünk 40 éves háza-
sok. Együtt kezdtünk kertészkedni, 
az összes újdonságot kipróbáltuk. 
Mi kezdtünk először télen salátát 

termeszteni, a vegetációs fűtést 
mi vezettük be. A gyerekeinket az 
életre neveltük, hogy minél töb-
bet tudjanak a világról. Úgy érzem, 
hogy sikerült is. Mindkét lányunk-
ra nagyon büszkék vagyunk. Nekik 
is dolgozni kellett minden nyáron, 
azt hiszem, hogy ez is a javukat 
szolgálta. Sajnos már kirepültek 
Szentesről is, de bízom abban, 
hogy az unokáim hátha tovább vi-
szik azt, amit nekik teremtettünk.

A földet az unokáinktól kaptuk kölcsön

A friss tavaszi föld 
illatánál számomra 

nincs csodálatosabb. 
Onnan indul az élet. – A gazdálkodáshoz 

komoly kitartás, 
elszántság, 

következetesség 
és szorgalom kell. 

Ez örök érvényű.
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Majzik Attila, Halupa B. Eszter

Alapításának 126. évfordu-
lóját ünnepelte Dumbravita, 
azaz Újszentes. A jeles alka-
lomból egy szentesi delegáció 
látogatott testvérvárosunkba.

A települést 1891-ben alapí-
tották 133 református magyar 
telepescsaláddal. A családok há-
rom kivételével Szentesről ér-
keztek, a családfők eredetileg 
kubikosok és iparosok voltak. 

Szentes és Újszentes 1990-
ben határozott testvérvárosi 
kapcsolat létesítéséről. A szán-
déknyilatkozat szerint a kap-
csolat kiterjed a művelődésre 
(iskolai csoportok, színjátszók, 
táncosok, könyvtárak, sajtókép-
viselők cseréje), a tudományok 
(helytörténet, néprajz, nyelvé-
szet) területére, a sportra, az 
egyházi és civil kapcsolatokra, 
gazdasági, egészségügyi és szo-
ciális együttműködésre, családi 

kapcsolatokra, gyermeküdülte-
tésre. Ez a mai napig fennáll és 
határon átívelő pályázatokon is 
együtt indul a két település.

Szentes testvértelepülése 
nemrég ünnepelte fennállásá-
nak 126. évfordulóját, a jeles al-
kalomból három napos falu-
fesztivált rendeztek augusztus 
26-28. között.

Augusztus 28-án egy népe-
sebb szentesi delegáció utazott 
ki az újszentesiek meghívásának 
eleget téve, így a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola énekesei és a Kiss 
Bálint Kötélugró Klub tagjai szí-
nesítették a műsort. Az Árpád 
Szabadidős Sportegyesület is 
csoportot szervezett a falunap-
ra, így ők is népesítették a szen-
tesi küldöttséget.

A hivatalos delegációt három 
képviselő, Krausz Jánosné, Móra 
József és Sipos Antal alkotta, akik 
átadták a szentesiek jókívánsá-
gát az ünnep alkalmából, vala-
mint városunk újsága, a Szentesi 
Élet 2017-es számait juttatták el 
az ott élő magyar közösségnek.

Móra József így foglalta össze 
az utazás tapasztalatait: – A helyi 
lakosság 10-12 százaléka, azaz 
2000-2500 magyar ajkú él a te-
lepülésen. A tizenöt helyi képvi-

selőből azonban három magyar 
is van, ezen kívül van magyar 
nyelvű oktatás, iskola, óvoda, én 
úgy gondolom, rendkívül sokat 
tesznek a magyar kultúra meg-
maradásáért. Az ünnepségen 
nagy sikerük volt a szentesi fel-
lépőknek, a szervezők is örültek, 
hogy ilyen színvonalas produk-
ciókat vittünk a településükre – 
számolt be a képviselő, aki hoz-
zátette, a Szentesi Életet is nagy 
szeretettek fogadták. – A képvi-
selő-testület asztalára minden 
képviselő elé tettünk egy lapot. 
Rendkívül jó visszacsatolás volt, 
érdeklődve végigolvasták az új-
ságokat – mondta el Móra Jó-
zsef.

Az ünnepi tanácsülésen Vik-
tor Malaĉ, Újszentes polgármes-
tere elmondta, az európai uni-
ós pályázatoknak köszönhetően 
Szentessel, testvérvárosokkal és 
testvértelepülésekkel együtt si-
került számos olyan fejlesztést 
megvalósítani, amelyről koráb-
ban csak álmodhattak. Új sport-
csarnokot tudtak építeni, mely 
mellé uszodát terveznek, iskolá-
jukat pedig bővítik, melybe 700 
gyermek jár. Új óvoda is épül, 
mely a település 250 gyermeké-
nek elhelyezését biztosítja.

Sebők Tamás

A Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesületnél tavasszal 
indul be az élet, az év eleji hal-
telepítések nehézségei után a 
nyáron számos versenyt ren-
deztek helyi vizeken, melyek 
iránt egyre több horgász ér-
deklődik, és Kalamusz Endre, 
az egyesület elnöke úgy véli, 
a fiatalok érdeklődésének te-
kintetében is pozitív változá-
sok mentek végbe az elmúlt 
időszakban.

A hal árának emelkedése 
nagyban meghatározta a Ge-
recz Elemér Sporthorgászegye-
sület tavaszi telepítését. Kala-
musz Endre rámutatott, idén a 
szokott költségvetésből keve-
sebb halat tudtak telepíteni.

– Olyan szintű emelkedés 
mutatkozott a hal árában, hogy 
közel 1 millió forintos értékben 
tudtunk kevesebb halat tele-
píteni a vizekbe. A minimum 
mennyiséget tudjuk tartani, de 
a tervezett számtól elmarad-
tunk. Reméljük, hogy a jövőben 
bekövetkezik az a kormányzati 
ígéret, mely a hal áfájának csök-

kenéséről szól, és ősszel már na-
gyobb tétel áll rendelkezésünk-
re – kezdte a beszélgetést az 
elnök.  

A telepítések és az igen nagy 
létszámú tavaszi versenyek után 
a nyári nyugodtabb időszakban 
a halőrök munkája válik fon-
tossá, az egyre növekvő napi-, 
vagy hetijegyes horgász és a víz 
minőségének ellenőrzése teszi 
ki feladatuk nagy részét. – Az el-
múlt hetek meleg időjárása ki-
sebb romlást hozott a víz minő-
ségében, melynek oka a Kurca 
folyásának 12 óra időtartamra 
való csökkentésének tudható 
be. A Pankotai Zsoldos tavaknál 
is észrevehető, amit minden év-
ben tapasztalunk, hogy az au-
gusztus és a szeptember ele-
ji időszak kritikus a vízminőség 
szempontjából – mondta.

A nyár végével, az ősz bekö-
szöntével megkezdődik az őszi 
telepítés, melyeket olyan verse-
nyek követnek, mint a Matuzsá-
lem Kupa, vagy az Őszi Pontyfo-
gó, illetve a versenyszakosztály 
versenyeire is ekkor kerül sor. 

Kalamusz Endre az interjú so-
rán éves szemétszedésekre is ki-
tért. A korábbi kevés létszám az 

idén sem növekedett, és az el-
nök úgy fogalmazott, hogy va-
lami megoldást kell erre találni 
a jövőben. 

A Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület ifjúsági felelősei 
idén is megrendezték a szoká-
sos tábort, melyen 25 gyermek 
vett részt. – Nagyon sikeres ren-
dezvény volt, amit MOHOSZ 
pályázati lehetőségeinek kö-
szönhetően sokkal kedvezmé-
nyesebb áron tudtunk meghir-
detni. Fontos, hogy azokat a 

gyermekeket fogjuk meg, akik 
bár érdeklődnek a horgászat 
iránt, azért még bizonytalanok, 
célunk, hogy megszerettes-
sük velük ezt a sportágat. Ezért 
is rendezzük meg folyamato-
san Szeri Tamás és Rozsi Csaba 
szervezésében a pecasulinkat. 
A versenyszakosztályt tekint-
ve azonban már más a helyzet, 
kevés az olyan fiatal, aki ennyire 
komolyan gondolná ezt a tevé-
kenységet – zárta beszélgetést 
az elnök.

Újszentesi élet

A hal árának emelkedése nehezíti a telepítéseket
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Darók József

A Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány nyári tá-
borában a gyógyulófélben 
lévő és egészséges gyerekek 
együtt töltöttek egy élmé-
nyekben gazdag és hasznos 
hetet azokkal az önkéntesek-
kel, akik Seres Antal zeneterá-
piai módszerét igyekeznek el-
sajátítani, majd alkalmazni a 
kórházban.

A mai világban a gyerekek-
nek azonnali sikerélményre van 
szükségük, az első percben el 
kell bűvölni őket a gitárral, a 
második percben pedig azt kell 
elérni, hogy a gyerek akarjon to-
vább foglalkozni a zenével: „Ké-
rem a gitárt, a pengetőt” – idáig 
eljutni, hogy ezt megfogalmaz-
za a kórházban fekvő gyerek, ez 
az alapítvány célkitűzése, ma-

gyarázta a kuratórium elnöke, 
Ombodi Csilla.

Ezt az elgondolást már nem 
csak ő és Seres Antal zenész, az 
alapítvány alapítója osztja. Elha-
tározásukhoz, vagyis a rákos be-
teg gyerekek gyógyulásához a 
zene erejével hozzájárulni, im-
már kilenc önkéntes csatlako-
zott. Csillától megtudtuk, hosszú 
hónapok munkájával szervez-
ték be az önkénteseket az alapít-
ványba. Toncsi örömére ketten 
régi tanítványai közül is rászán-
ták magukat arra, hogy gitárral 
beüljenek a kórterembe, ezen 
az egyáltalán nem könnyű úton 
tovább menjenek. – Szeptem-
bertől már nem csak a szegedi 
klinika gyermek onkológiai osz-
tályán, hanem a budapesti Heim 
Pál Kórházban is elindulhat az 
alapítvány zeneterápiája önkén-
tesekkel. A fővárosi kórházban 

dr. Péter György, az onkológiai 
osztály vezetője nagyon nyitott 
volt, egy kihasználatlan kórter-
met is kaptunk, amelyet jól fel-
szerelt zeneszobává alakítunk – 
mondta Ombodi Csilla. 

Az önkéntesek maguk jelent-
keztek, többen rendelkeznek 
már színpadi tapasztalattal, má-
sok orvosi, pszichológusi vég-
zettséggel, de ez a tevékenység 
túlnő ezen: intimebb, nagyfo-
kú tapintatosságot kíván, rész-
letezte Toncsi. – Úgy kell zenélni, 
hogy az is felfigyeljen, aki amúgy 
nem hajlandó szemkontaktust 
sem tartani. Nem sikerül minden 
gyereket meggyőzni, hogy kéz-
be vegye a hangszert, olykor az 
önkéntes úgy érzi, már zavaró a 
jelenléte. Talán nem is mindegyi-
küknek fog menni. Az is érthető, 
természetes reakció, ha a beteg 
elzárkózik, de a beszűkülés már 
baj. Ha viszont rábólint, hogy be-
lekapaszkodjon a gitárba, akkor 
elértük a célunkat – ismertette 
módszerét a zenész. 

A nemrégiben véget ért nyá-
ri tábor résztvevői ebbe csak be-
lekóstolni tudtak az egy hét so-
rán, mondta Toncsi, aki hat év 
tapasztalatait osztotta meg ve-
lük. Mindez improvizatív módon 
történt. Nagyon tartalmasan tel-
tek a napok augusztus 13-tól 19-
ig az alapítvány idei, ezúttal az 

Antal-tónál rendezett táborá-
ban. A húsz résztvevő remek fel-
tételekkel, természet közeli kör-
nyezetben tölthette az időt, napi 
ötszöri étkezéssel, hangulatos 
tábortűzzel, számos építő jel-
legű programmal, a Galéria étte-
rem jóvoltából bográcsozással. 
Nagyon színvonalas tábor volt, 
összegezte Csilla. Ehhez hozzájá-
rult a szegedi klinikáról érkezett 
szociális munkás, Nagy Andrea 
táncterápiája, valamint Lombos 
Márton zenész-szövegíró, a Ri-
dikül műsor főcímdalának szer-
zője előadása, akinek életút-
ját is megismerhették a fiatalok. 
Meghívták Kabai Alex musical-
színészt is a táborba, s élmény-
számba ment közös produk-
ciójuk Toncsival. Az erkölcs és 
morál is szerepet kapott a prog-
ramban: ezzel a címmel dr. Gru-
ber László plébános tartott előa-
dást, aki a fajsúlyos témáról úgy 
beszélt, hogy azt 9-től 17 évesig 
egyaránt megérthették a diákok. 

A zenével fémjelzett progra-
mok mellett meglátogatták a 
szentesi strandfürdőt, lovas kocsis 
utat tettek, a záró bográcsozást 
pedig megkönnyezték a gyere-
kek. Ennél jóval többen is jöhettek 
volna, erre most nem volt lehető-
ség, de terveznek egy téli tábort is, 
tudtuk meg az alapítvány kurató-
riumának elnökétől.

Majzik Attila, Halupa B. Eszter

Balesetveszélyesek a járdák 
a 9. választókerületben, ezért 
a körzet képviselője, Bujdosó 
Tamás a rendelkezésére álló 
képviselői keretből újíttatja 
fel azokat.

Fejenként egymillió forintos 
képviselői keret szerepel Szen-
tes város költségvetésében, ek-
kora összeg áll a városatyák ren-
delkezésére. Ebből a keretből 
mindenki saját belátása szerint 
gazdálkodik, van, aki szociális 
célokra fordítja, más pedig a ke-
rületében felmerülő feladatok 
pénzügyi hátterét teremti meg 
belőle.

Bujdosó Tamás, a 9. válasz-
tókerület képviselője a koráb-
bi évekhez hasonlóan idén is a 
körzetére fordítja a képviselői 
keretét, ezúttal a járdafelújítás 
igényelt plusz forrásokat. A Vá-
rosellátó Intézmény nem győzi 
a járdák rendbehozatalát, általá-
ban a legégetőbb feladatok or-
voslására van csak keretük.

– Arra fordítjuk a képviselői ke-
retet, amit a körzetben a legfon-
tosabbnak tartanak és többen 
jeleznek. Most a Somogyi Béla 
utca környékéről jöttek megke-
resések, hogy elhasználódott a 
járda, próbáljuk meg ezt hely-
rehozni. Mivel a Városellátónak 
már nincs arra kerete, hogy tel-
jesen rendbe hozza, ezért a kép-
viselői keretem háromnegyedét 
erre a célra fordítjuk – mondta el 
lapunknak Bujdosó Tamás.

A környék lakói nevében Ger-
gely Szilveszterné Zsóka elmond-
ta, balesetveszélyesek a járdák, 
sokan bukdácsolnak rajta. – Rok-
kantkocsival, babakocsival nem 
lehet a járdán menni, az úton 
kell közlekedniük, ami nagyon 
veszélyes. – foglalta össze a le-
hangoló helyzetet Gergelyné, 
aki felmérte a problémás sza-
kaszokat. Elmondta, ahol nem 
az össze-vissza álló betonlapok 

okoznak problémát, ott a szétre-
pedezett aszfalttal van a baj.

Bujdosó Tamás elmondta, az ő 
elmúlt kilenc éves képviselősége 
alatt nem volt még járdafelújítás 
a körzetében, ezért már nagyon 
időszerű azok rendbehozatala.

A képviselőtől megtudtuk, a 
felújított szakaszok a korábbi-

hoz hasonlóan betonlaposak 
lesznek, de a régiekhez képest 
ezek nem föld-, hanem betona-
lapba lesznek ágyazva, így nem 
fognak úgy elmozdulni. A mun-
kálatok hamarosan kezdődnek a 
Somogyi Béla és a Villogó utcá-
ban, várhatóan október-novem-
ber környékén lesznek kész.

Az első percben el kell bűvölni a beteg gyerekeket

Megújulnak a járdák két utcában
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Palicska Irén

Szeptembertől Szentesen 
is megnyitja kapuit a Kis Zse-
ni Mentális Aritmetikai Isko-
la, ahol a világszerte elismert 
mentális aritmetika mód-
szeren alapuló oktatás zaj-
lik. A 4-12 év közti gyermeke-
ket kreatív környezetben, kis 
csoportokban, játékos és szó-
rakoztató tevékenységekkel 
ösztönzik csúcsteljesítmény-
re. A szentesi iskola egyik 
alapítójával, vezetőjével Ko-
zák-Bodnár Bernadettel be-
szélgettünk. 

– Miért alapítottátok meg Szen-
tesen az iskolát? Mi a személyes 
indíttatás?

– Szülőként és tanárként is ta-
pasztalható, hogy manapság az 
oktatásban a teljesítmény a fon-
tos. Állandó megmérettetés-
ben vannak a gyerekek, kevés 
idő jut már játékra, kreativitásra, 
ami stresszt, frusztrációt okoz-
hat. Ezáltal egyre több a tanulá-
si nehézséggel, magatartásza-
varral küzdő gyermek. Ezzel mi is 
személyesen, szülőként találkoz-
tunk, és kerestünk egy játékos, 
ám hatásos, valóban működő 
módszert, mellyel gyermekünk 
magabiztosabb, sikeresebb le-
het, mellyel képességeit és kész-
ségeit egyszerre fejlesztik. Így ta-
láltunk rá a Kis Zsenire. Szegedre 
hordtuk át az iskolába gyerme-
keinket, és már 2 hónap eltelte 
után tapasztaltuk jótékony ha-
tását. A változás a sportban, a fi-
nommotorika,  a memória és a 
logika fejlődésében jelentkezett. 
Akkor elhatároztuk, minél több 
szülővel megismertetjük ezt a 
módszert, elhozzuk Szentesre 
is. Megkerestük a magyarországi 
tulajdonost, elkezdtük a képzést, 
tanulást, így megnyithattuk saját 
iskolánkat Szentesen.

– Mi a módszer lényege?
– A módszer egy japán tanu-

lási metodika alapra épül. Japán 
kutatókkal, tanárokkal, fejlesz-

tőkkel dolgozik együtt a Kis Zse-
ni iskola. Magyarországon már 
a Mensa is elismeri a módszert, 
így felajánlották a közös munkát, 
ami hatalmas szó és elismerés. 
A Mensa a legmagasabb intel-
ligenciájú emberek nemzetközi 
klubja. Célja az intelligencia nép-
szerűsítése, az intelligenciára vo-
natkozó kutatások támogatása, 
valamint ösztönző közeg bizto-
sítása tagjaink számára.

– Térjünk vissza arra, miért is 
van szükség olyan kezdeménye-
zésre, oktatásra, amit a Kis Zse-
ni ad?

– Az oktatási rendszer is arra 
készíti a diákokat, hogy az élet-
be kikerülve majd racionális ala-
pon hozzanak döntéseket, így 
leginkább a bal agyféltekéjüket 
használják, közben ügyet sem 
vetve arra, hogy az éremnek két 
oldala van. Agyunknak is két fele 
van, a jobb és a bal agyfélteke. 
Ha megbomlik az egyensúly, a 
harmónia, akkor az jelentős tel-
jesítményromláshoz vezet. Nem 
arról van szó, hogy a jobb agyfél-
teke jobb, mint a bal, hanem ar-
ról, hogy a hatékonyabb tanulás-
hoz szükség van az érzelmekre, 
fantáziára, vízióra. De legfőképp 
megértésre. A megértés a jobb 
agyfélteke feladata. A bal agyfél-
teke látja a fákat egyenként, de 
a jobb agyfélteke fogja fel, hogy 
az egy erdő. Sok tanulási nehéz-
ség fakadhat abból, ha a két ol-
dal nem hajlandó együttműköd-
ni kellőképpen, illetve nincsenek 
megfelelően edzve az idegpá-
lya-kapcsolatok a két félteke 
között. Az iskola legfőbb tan-
anyaga a jobb-és bal agyfélte-
ke összehangolása, az ősi aba-
kusz számolóeszköz használatán 
keresztül. Ám ez még nem len-
ne elegendő ahhoz, hogy kihoz-
zuk a legjobbat minden gyer-
mekből önmagához képest. Az 
abakuszon tanulunk számolni, 
de ennél tovább megyünk. Ez-
zel párhuzamosan megtanuljuk 
elképzelni az abakuszt, s ezál-

tal mentálisan számolni, másod-
percek alatt elvégezni bonyolult 
műveleteket, megerőltetés nél-
kül. Ekkor dolgozik az agyunk 
maximálisan. Ez a mentális arit-
metika alapja. Más iskolák is dol-
goznak abakusszal, szorobánnal, 
de nem tanulják meg mentáli-
san kezelni azt, így csak minimá-
lisan érvényesül hihetetlen pozi-
tív hatása. 

– Manapság gyakran hallunk 
arról, hogy hagyjuk játszani a 
gyermeket! Ezt mennyire tartjátok 
szem előtt? 

– Ez az egyik kulcsszó. Min-
dent nagyon játékosan teszünk. 
Mi az órákon nem ülünk végig a 
padban, szó nélkül, csöndben, és 
ezt nem is várjuk el, hiszen ez a 
mai világban teljesen ésszerűt-
len.

– Hogyan zajlik egy foglalko-
zás?

– Végig komolyzene szól a 
háttérben (pl. Mozart művei), 
rengeteg mozgásos gyakorlatot 
végzünk, hiszen mozgásterápia 
is a tananyag része. Finommo-
torikát fejlesztő gyakorlatokat 
végzünk, memóriafejlesztő játé-
kokat játszunk, megtanuljuk sze-
retni magunkat, megtanulunk 
szorongás nélkül kiállni mások 
elé. De legfőbb tevékenységünk 
a mentális számolás elsajátítá-
sa, miközben észrevétlenül össz- 
hangba hozzuk a két agyfélte-

két, hogy kihozzák önmagukból 
a legtöbbet.

– Mit fejleszt a mentális aritme-
tika? 

– A Kis Zseni többek között fej-
leszti a bal és a jobb agyfélteke 
egyensúlyát, a fotografikus me-
móriát, a rövid és hosszú távú 
memóriát, a logikus és analiti-
kus gondolkodást, a finommo-
torikát, reflexeket, intelligen-
ciát, koncentrációt, figyelmet, 
fókuszt, kreativitást, találékony-
ságot, vizualizációt és az érzék-
szerveket (látás, hallás, tapintás).

– Milyen eredményeket érhe-
tünk el a módszerrel? Miben segít 
a gyermeknek?

– Javulnak a gyermek vizuális 
készségei, fejlődik a koncentrá-
ciós képessége, kiszélesedik a fo-
tografikus memóriakapacitása, a 
nyelvi, logikai és motorikus ké-
pességek a legmagasabb szintre 
kerülnek, átlagosan 7,11 ponttal 
jobb eredményeket érnek el az 
IQ-teszteken. 

– Alapvetően kiknek hozták lére 
az iskolát?

– A módszertant 4-12 éves 
gyermekek számára hozták lét-
re, hisz bizonyított, hogy az agy 
ilyenkor fejlődik a legintenzíveb-
ben. Ilyenkor a gyermeki agy szi-
vacsként funkcionál és mindent 
magába szív. A tanulás kis cso-
portokban történik, 6-12 fővel, 
tele szórakoztató tevékenység-
gel, játékkal és sok versennyel. 
A légkör mindig kellemes, krea-
tív és pozitív.

Szentesen is elindul a Kis Zseni
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Hering Viktor

• Feljelentette a Szentesi Ren-
dőrkapitányságon a saját fiát 
egy helyi férfi. A bejelentés sze-
rint a fiú ittasan tért haza, majd 
több használati tárgyat megron-
gált, illetve a modemet elvitte 
magával otthonról. A rongálási 
kár eléri a százezer forintot, míg 
a lopási kár 40 ezer forint. A ren-
dőrök lopás és rongálás vétsége 
miatt nyomoznak a férfi ellen.

• Augusztus 24-én délután és 
másnap reggeli időszak alatt 
loptak el egy kerékpárt a Koszta 
József utcából. A bringa egy le-
záratlan közös tárolóból tűnt el. 
Az ellopott női kerékpár értéke 
40 ezer forint. 

• Ittasan vezette segédmotor-
ját egy férfi Szentesen, a nagy-
hegyi városrészben. A sofőr au-
gusztus 26-án, 21 óra körül 
„akadt fent” a rendőri ellenőrzé-
sen. 

• Még tavaly novemberben 
történt, hogy egy szentesi illető 
az interneten keresztül foglalta 
le idei nyári utazását, amiért el is 
utalt 278 ezer forintot. Most júli-
usban aztán kapott egy email-t, 

hogy a szállásadó csődöt jelen-
tett, így az utazása meghiúsul, 
ám egyetlen forintot sem kapott 
vissza a befizetett közel három-
százezer forintjából. 

• A járőrök 2017. augusztus 
27-én, 20 óra 25 perckor, Szentes 
külterületén tartóztattak fel két 
migránst. A férfiak magukat pak-
isztáni állampolgárnak vallották. 
A határsértők sem személyazo-
nosságukat, sem magyarorszá-
gi tartózkodásuk jogszerűségét 
hitelt érdemlően nem tudták 
igazolni. A rendőrök a hatályos 
magyar jogszabályoknak megfe-
lelően a migránsokat visszakísé-
rik az ideiglenes biztonsági ha-
tárzárhoz.

Egy hagyomány néha újabb 
hagyományokat teremt, és 
maguk a hagyományok is 
azért maradnak fent, mert 
erős alapokra épülnek. A kap-
csolatok és kötelékek mindig 
erősek.

Szentes és a Dél-Alföld térsége 
már a kezdet kezdete óta termál-
vizéről, minőségi földjeiről, és 
ebből következően növény- és 
zöldségtermesztő hagyománya-
iról híres. A hagyomány alapoz-
ta a hírnevet és a hírnév erősí-
ti most is a hagyományokat. Az 
ember mindig boldogan ápolja, 
fejleszti tovább azt, amihez iga-
zán ért, és amit igazán szeret. 

Szőlős vidékeken borünne-
pek, szüreti bálok, máshol az új 
kenyér ünnepe kapcsolódik szo-
rosan a népszokásokhoz.

Ez a megbecsülés egyfajta jel-
képe is, hiszen azt éltetjük, ami 
éltet minket, a megélhetésün-
ket biztosítja, és bizonyos szem-
pontból naggyá is tesz minket. 

Szentes a paprikájáról és para-
dicsomáról híres.

E két növény egyben jelképe-
zi a térség legnagyobb értékeit.

Jelképezi a bolgárkertészet 
évszázados hagyományait, a 
C-vitamin feltalálásának alapja-
it, a kertészeti összefogásokat, a 
termálvíz adta kincseket, a fóliá-
kat és csillogó üvegházakat, a fo-
lyamatos fejlődést, az őstermelői 
értékeket, a legkisebbek és leg-
nagyobbak harmonikus együtt-
működését.

Szentes a paprikájáról és para-
dicsomáról híres.

E két növény a jelképünk, és 
mi más jelképezhetné jobban 
őket, mint az az étel, amelynek 
legfőbb összetevőit biztosítják, 
és amelynek már az elkészítése 
is közösen a legjobb? Pontosan. 
Ez az étel a lecsó!

A pedig már hagyománnyá 
vált Szentesi Lecsófesztivál en-
nek a hagyománynak az ünne-
pe, a hagyomány egy újabb ha-
gyománya. 

Egy hagyomány, melynek 
megszületéséhez oly sokan ad-
ták hozzá munkájukat, mely év-
tizedek és évszázadok eredmé-
nye.

Nagyrészt vállalt ebből a mun-
kából az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. 
jelentős piaci szereplőként, 
és most is nagy szerepet vál-
lal abban, hogy erősítse a he-

lyi és hazai gazdaságot, a minő-
ségi termények előállításának 
tendenciáját, az innovációt, és 
a munkahelyteremtés fontos 
szempontjait. 

Legyen szó a híres szente-
si paprikáról és paradicsomról, 
a palántanevelésről, vagy a me-
zőgazdasági termékekről, a név, 
a brand, a hagyomány és az év-
tizedekre visszanyúló tapaszta-
lat mindenki számára garanci-
át jelent, hisz nem véletlen hogy 
a vállalat komoly nemzetközi és 
hazai megbecsülésnek örvend.

Hazánk egyik legnagyobb 
zöldségtermesztő vállalataként 
hosszú évtizedek óta öregbíti 
Szentes paprika és paradicsom-
termesztésének hírnevét, mely 
növények saját nevelésű palán-
táikból fejlődnek sok-sok méte-

res hosszúságú tövekké a világ-
színvonalú üvegházakban, hogy 
aztán a sok-sok tonnányi zama-
tos zöldség az asztalainkra ke-
rülhessen… – azaz, ez esetben a 
bográcsainkba!

Az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. a Szen-
tesi HUNOR COOP Lecsófesztivál 
kiemelt támogatójaként most is 
együtt fog főzni a többi csapat-
tal, saját bográcsaikban pedig 
igazi, hamisítatlan lecsó fog ro-
tyogni. 

A hagyomány ünnepe egy 
újabb hagyomány, mely talán 
még többeket ösztönöz majd 
arra, hogy becsüljük a minősé-
get és a hazait, mert ez a miénk, 
és ami a miénk, az megérdemli 
a figyelmünket és gondoskodá-
sunkat.

 (X)

A híres szentesi paprika és
paradicsom ünnepe: Lecsófesztivál

Migránsok Szentesen
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Rozgonyi Ádám

Új nap, új kihívások, szok-
ták mondani. A boltosok-
nak is igen korán, napfelkel-
te előtt elkezdődik a nap, és 
mindig akad kihívás is. Talán 
ebben a két mondatban ben-
ne van a hivatás szépsége is: 
kiszolgálni, köszönteni a nap 
első vevőjét, majd egy fá-
rasztó nap után, a munkát el-
végezve hazatérni, és fejben 
már a következő nyitásra ké-
szülni. Bakai Istvánné, Ildikó, 
lassan két évtizede dolgozik 
a szakmában, amelyet sokré-
tűsége miatt és azért is sze-
ret, mert munkatársaival egy 
csapatban dolgozhat, csalá-
dias környezetben. 

Szentesi Hősünk a Kertváro-
si ABC-ben kezdett 2000-ben. 
A boltos szakmával itt ismerke-
dett meg, ahogy fogalmazott, a 
pénztárgép és a csemegepult 
mellett is állt. A technika so-
kat fejlődött az évek alatt: ele-
inte még csattogtak az árazó 
gépekkel, majd bejött az infor-
matika, a vonalkódos rendszer, 
mesélte. 

Boltvezető-helyettes lett a 
Kertvárosban, tizenkét éven 
át dolgozott itt. Ezután bízta 
meg Mészáros Zoltán, a HUNOR 
COOP ZRt. elnök-vezérigazga-
tója azzal, hogy vezesse a kisé-
ri üzletet. Meglepetésére, na-
gyon családias környezet várta. 
Furcsa volt számára, hogy eny-
nyire közvetlen vevőkkel ta-
lálkozott, akik megbeszélik a 
boltban, vagy az előtt, hogy az-
nap mi történt, és azt is, mi tet-
szik, vagy épp mi nem tetszik 
nekik az üzletben. Egyből befo-
gadták. Munkatársai – bár töb-
büknél fiatalabb – az újításokat 
is elfogadták. 

Nemcsak irodai munkát vé-
gez, maga is részt vesz a fizi-
kai munkát adó feladatok ellá-
tásában is. – Egy boltvezető a 
pénztárban, csemegében és az 

árufeltöltésben is segédkezik, 
mert van, amikor a két kéz ke-
vés – magyarázta. Azért is sze-
reti a munkáját, mert sokrétű. 
– Megrendeléseket kell ösz-
szeállítani. Mindig van valami 
rendkívüli, egy ünnepnap. Ki-
csit más, mint a hétköznapok. 
Meg kell csinálni a beosztást is, 
kiadni a szabadnapokat. Ki kell 
helyezni a sok-sok árut. Min-
dent le kell ellenőrizni, figyel-
ni kell a biztonságra, kontrollál-
ni a dolgozók munkáját. Azért 
is jó, hogy minden feladatban 
benne voltam, mert látom, 
hogy hol, miben lehet hibáz-
ni. Első napomon hűtőtakarí-
tással kezdtem. Azt is meg kell 
csinálni szakszerűen. Így tudja 
elvárni az ember, értékelni má-
sok munkáját – sorolta Ildikó. 
A munka gyümölcsében pe-
dig gyönyörködni kell. Ezt ne-
héz elmondani, tette hozzá, és 
elmesélte, hogy már hajnalban 
5-kor felülnek a biciklire a kol-
légákkal. Mire kinyitnak, kint 
van a friss pékáru, kenyér, fel-
vágott és a hús. – Ha megcsiná-
lunk egy szép polcképet, látom 
a lányokat, hogy megállnak ki-
csit, és gyönyörködnek a mun-
kájukban – mondta ragyogó 
tekintettel. 

Várják a vevőket. Jó érzés, 
hogy mosolyogva jönnek visz-
sza – folytatta. Bár sokszor fá-
radtak, mégis feldobják a vá-
sárlók a hangulatukat. Ha nem 
látják őket, szinte hiányoznak 
számukra. Sokaknak napi prog-
ram, hogy boltba, bevásárolni 

mennek. Akár többször is be-
térnek, mert még ez is, az is 
kell. 

Jól végzik a munkájukat a 
boltban dolgozók, erről, mint 
hiteles dokumentum, a „Vásár-
lók Könyve” is tanúskodik. A 
bejegyzések mind köszönetet 
mondanak, hálásak a boltba 
betérők a kedves, mosolygós 
kiszolgálásért. – Húsvétkor egy 
vevő a bolt díszítését dicsérte 
meg. De szép, mindjárt szíve-
sen költi itt az ember a pénzt! 
– tolmácsolta a kedves történe-
tet a boltvezető. Egy-egy inspi-
ráló üzenetet a folyosóra, aj-
tókra pillantva is elcsíphetnek 
a dolgozók: „A legfontosabb 
személy a vevő!” vagy „Ne fe-
ledd a mosolyt!”. 

A pozitív hozzáállás, 
a lelkiismeretes 

munka többször 
meghozta  

eredményét,
 
hiszen nem egyszer jutalmaz-
ták bronz, illetve ezüst oklevél-
lel az üzletet. – Büszke vagyok, 
hogy egyre nagyobb, egyre 
erősebb a csapatunk! Minden-
kire odafigyelnek – mondta el-
ismerően a vállalatról Ildikó, aki 
kisegíti a Vásárhelyi úti boltot 
is, betanítja az újdonsült bolt-
vezetőt. Megtiszteltetésnek 
érzi, hogy felkérték erre. – Itt 
nem lehet ráülni dolgokra, élel-

miszerekről van szó. Az minősí-
ti a munkámat, hogy boldogul-
nak a lányok – tette hozzá. 

A Kiséri ABC-ben nyolcan 
dolgoznak. Sajnos nem so-
kan választják ezt a szakmát, 
de most két tanulóval foglal-
koznak. A vevők között is egy-
re több a fiatal, jönnek a ba-
bakocsisok – mondta hősünk. 
Az pedig igazán szívmelenge-
tő érzés számunkra, hogy van 
olyan vásárló, aki már külföl-
dön él, de ha hazautazik, bekö-
szön a boltba.

Csapatépítő tréningeken, 
szakmai utakon találkoznak az 
üzletlánc különböző települé-
seken dolgozó alkalmazottjai. 
Utóbbiak alkalmával Erdélybe, 
Olaszországba és Csehország-
ba is elutaztak már. Fontos a ki-
kapcsolódás. Alkalmat biztosít 
rá egy-egy jól teljesített hónap 
után a jutalom színházi előa-
dás, de közös program lehet a 
véradás, kocogás is.

– Heti kétszer lemegyek, jó-
gázni is járok. Mostanában ki-
rándulni is. Így könnyebb dol-
gozni. Bele lehet fásulni a 
mókuskerékbe, ha benne vagy. 
A bolt alkalmazottainak fele 
önkéntes véradó lett. A mun-
kánkban is nyitottabbá válunk, 
hogy több helyen ott vagyunk 
– mondta Ildikó, akinek a lánya, 
Virág is az emberekkel, a ven-
déglátásban dolgozik. Kiszol-
gál, pénztározik. Ahogy édes-
anyja számára, úgy neki is a 
vásárló elégedett mosolya a 
mindene.

Családias környezetben a családokért

– Büszke vagyok, 
hogy 

egyre nagyobb, 
egyre erősebb 

a csapatunk! 
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Palicska Irén

Gergő sebesüléseiről már rég-
óta szerettem volna írni, és mos-
tanra ki is tesznek egy fejezetet. 
Egy gyereknél egyáltalán nem 
meglepő, ha tele van foltokkal, 
sebhelyekkel, vágásokkal. Sőt 
azt mondják, hogy egy fiúnál 
szinte kötelező, hogy legalább 
egyszer megjárja a sürgősségit. 
Igaz, ismerek olyan kislányt, aki 
három fiút is kitesz, és a szüleivel 
szinte heti rendszerességgel köt-
nek ki a kórházban. Hol egy játé-
kot nyel le véletlenül, hol a lép-
csőről esik le. Ez persze nem a 
veszélyeztetés kategória, hiszen 
a legnagyobb óvatosság és oda-
figyelés mellett is pillanatok alatt 
megtörténik a baj. Biztosan min-
denkinek vannak hasonló emlé-
kei gyerekkorából. Én egy gém-
kapcsot nyeltem le, öcsém egy 
műanyag korongot, a férjemnek 
legalább kétszer eltört a keze, és 
egyszer beleszáguldott az üveg-
ajtóba. Ez utóbbi már középisko-
lás „élmény”, és még ma is látszik 
a mély vágás nyoma a karján. 

Gergő januárban kezdett 
el önállóan járni, és onnantól 
kezdve menetrendszerűek let-
tek a sebesülések. Megvettük 
mi a sarokvédőket, de akkor biz-
tos, hogy megtalálta az asztal és 
a szekrények éleit. Lassan már 

észe se vettük, melyik foltot és 
vágást hol és mikor szerezte? 

Az első komolyabb sérülést 
egy vendégségben sikerült be-
szereznünk. Samu anyukája, 
Csilla hívott meg minket egy ját-
szó-délutánra, ami annyira jól si-
került, hogy Gergő egy hatalmas 
puklival a fején távozott. Épp az 
eső elől pakoltunk be az udvar-
ról, amikor a gyerek megjelent a 

lépcső tetején. Ott álltam mellet-
te, és szóltam neki, hogy ne in-
duljon el lefelé, amikor szegény-
kém lebucskázott a harmadik 
lépcsőfokról. A kezében tartott 
valamit, nem kapaszkodott, és 
fejjel előre érkezett meg. Zoko-
gás. Odarohanok, ölbe veszem, 
vigasztalom. Mire feleszméltünk 
az ijedtségből, már egy hatal-
mas, mindenféle színben játszó 
dudor éktelenkedett a homlo-
kán. Csilla a mélyhűtőből vett 
elő valami fagyasztott dolgot, 
de a fiam nem nagyon enged-
te, hogy csillapítsuk a fájdalmát. 
Én is megijedtem, és szaladtam 
volna vele az ügyeletre, de Csilla 
megnyugtatott, hogy akkor van 
baj, ha nem kezd el rögtön sír-
ni, és nem kifelé nő a púp. Mire 
ezt megbeszéltük, kicsit lenyu-
godtunk, és Gergő sírása is ab-
bamaradt, már öklömnyi nagy-
ságú lett a pukli, ami aztán pár 
nap alatt szinte el is tűnt. 

Ezt a sebhelyet még kétszer 
kiszíneztük, mert szinte ugyan-
ott ütötte be a fejét a játszóté-
ren, talán a rá következő héten. 

Minden homokozás után ke-
zet-lábat mosunk a kútnál, és 
néha Gergő kicsit tovább időzik 
a pancsolás kedvéért. Csak hát 
a vizes térkő elég csúszós, így 
sikerült lefejelnie a fém csapot. 
Így alighogy eltűnt a kék-zöld-li-
la folt a homlokáról, máris meg-
jelent a következő. Ráadásként 
otthon az ajtót is magára csukta, 
és ugyanott verte be a fejét. Úgy 
látszik ez a gyenge pontja. 

Befejezésül egy elég groteszk 
pillanat, mi történik akkor, ami-
kor négyen figyelünk a gyerek-
re? A nagyszülőknél voltunk, va-
csora után még a konyhában 
beszélgettünk, Gergő a lábunk 
körül cikázott, amikor az ismerős 
segélykérő sírás jelezte, hogy baj 
van. Két méteren belül álltunk 
mind a négyen, a gyerek feje pe-
dig beszorult a konyhaszekrény 
és a sütő közé. Kíváncsi volt, be-
dugta a buksiját, majd kihúzni 
már nem tudta. Anyu próbálta 
elhúzni a konyhaszekrényt, hogy 
kiszabadítsa a kis „foglyot”, és 
szerencsére az ijedtségen kívül 
most sem történt nagyobb baj. 

Baba a fedélzeten

Pukli, plezúr, kék-zöld folt

SÜRGŐSEN eladó Szentes, Soós u. 
34. szám alatti kertes családi ház. Akár 
2 család részére is. Tel.: 30/710-4131

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

JÓGA és Pilates a Body and Soul-
ban. Szentesen a Kossuth L. u. 24. 
szám alatt. A Body and Soul közössé-
gi oldalon részletes órarend. Telefon: 
30/835-6927

HAJLÍTOTT vázú női 28-as ke-
rékpár, villany kukorica daráló, hát-
támaszos fa kanapé eladó. Telefon: 
63/313-473

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZ-
TŐ torna gyerekeknek a Klauzál is-
kola tornatermében, 6 éves kortól. 
További info hétfőnként 16 órától a 
helyszínen. Tel.:30/438-8578.

NAGYHEGYEN, a Garázs-Dű-
lő végén 3000 m2 gyümölcsös eladó. 
Villany, víz, fúrt kút (67 m mély), 1 
szivattyúház, 2 faház és egy 10 m2-es 
téglaépület van. A kert 141 m hosszú, 
70 cm mély vízvezeték rendszerrel 
beépített, erről 10-15 méterenként 
csapok ágaznak le. A kertben 6 részre 
osztott csöpögtető rendszerű öntöző-
berendezés működik. Irányár: 2 M Ft 
+ 1 fűthető garázs. Tel: 70/405-6116

TOLÓSÚLYOS mázsa (200 kg-ig), 
üstház üsttel, Robi-52 rotációs kapa 
tartozékokkal, üvegballonok (10-50 li-

terig), használt műanyag cefréshordó 
(120 literes) eladó. Tel.: 30/326-4727

SZENTESI söröző pultost és po-
hárszedőt keres! Jelentkezés fényképes 
rövid bemutatkozó levélben a gepja-
tek@freemail.hu e-mail címen, vagy a 
70/884-3541-es telefonszámon. 

SZENTES központjában, csendes 
utcában igényesen felújított, 70m2-es 
két szoba+ebédlős+ 9m2 terasz, tégla-
építésű, földszintes polgári, társasházi 
lakás, tetőtér beépíthetőséggel, garázs 
kialakítási lehetőséggel, sürgősen, 
áron alul eladó. Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 
20/802-6062

NAGYHEGYEN, Kispaté úton, 
1600 m2-es ingatlan eladó, rajta 1000 
m2 automatizált fólia, ipari gáz, vil-
lany 380V, vezetékes víz, fúrt kút, kb. 
50m2-es palaszín, gyümölcsfák, ter-
melésre, telephelynek is kiváló. Irány-
ár: 3,6mill. Tel.: 20/802-6062  

NÉGYLAKÁSOS társasházban, 
a Honvéd utcában 2,5 szobás lakás, 
kerttel, garázzsal eladó. Tel.:30/445-
0968

JÓ állapotú használt vízcsa-
pok, új törölköző-szárítós radiátor 
(100x45), 11,5 kg gázpalackok eladók. 
Tel.:30/551-0728 

20 éves Daewo Tico 2019 áprilisáig 
érvényes műszakival, megbízható mű-
szaki állapotú első tulajdonostól eladó. 
Tel: 70/610-6741

ELADÓ komplett hálószobabútor 
és 220 l-es mélyhűtőszekrény. Telefon: 
20-419-0805

ELADÓ 4 db Hankook nyári autó-
gumi újszerű állapotban. Méretek: 185 
x 65/14. Telefon: 30/4813-842

RÉGI építésű ház nagy telekkel 
a Rákóczi F. utcában, és fényezett 
hálószobabútor eladó Érdeklőd-
ni:70/504-9189, 30/362-8632

A város központjában eladó fűtött 
garázs, mely vállalkozás céljára is al-
kalmas. Telefon: 06-30-2050132

KISÉRI városrészben 2 szoba össz-
komfortos családi ház eladó. Telefon: 
30/473-7137

ELADÓ egy 50 cm-es Panasonic 
színes tv,  egy Sharp hifitorony, egy 7 
részes (nád) ülőgarnitúra, kis szek-
rény, virágtartók. Telefon: 20/828-
9781

16'-OS fiú Delfin kerékpár kitűnő 
állapotban eladó. Telefon: 20/471-
1201

KÉZI rotátorral rendelkező sze-

mélyt keresek kiskert rotálásra. Tele-
fon: 63/311-278

TERMÁL fűtésű fólia Esze Tamás 
utca végén eladó. Telefon: 30/928-
1551

DIÁKOKNAK egy szobás össz- 
komfortos lakás Pécs belvárosában 
kiadó. Buszpályaudvartól 5 percre. 
70/542-3827

BELTERÜLETEN fűthető fólia 
60x8 méteres, és paradicsom támvas 
eladó.

BETON törmelék ingyen elvihető. 
Telefon:30/434-3003

KÉT 10 darabos csészekészlet el-
adó. Telefon: 20/237-3193, 63/315-
384

INGYEN elvihető a Honvéd utcá-
ból helyhiány miatt egy Infracolor TV 
készülék, és egy régi 2 személyes kana-
pé. Telefon:70/269-7543

ÁRPA eladó. Telefon:70/389-7965
FÁBIÁNSEBESTYÉN külterület 

0239/43 Hrsz.-ú. 67 Ak, 2.8 ha föld 
eladó. Irányár: 3.2 millió Ft.

RÁKÓCZI utcában, forgalmas 
helyen üzlethelyiség kiadó. Tele-
fon:30/4688736

AJTÓLAPOK olcsón eladók. Tele-
fon:63-311-655

VÁROSKÖZPONTBAN lévő fű-
tött garázs eladó. Telefon: 30/205-0132

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Sebők Tamás

A felvidéki születésű ma-
gyar énekes, Takács Nikolas 
szórakoztatta a szentesi kö-
zönséget az augusztus 20-i 
Szent István Napon, az Ifjúsá-
gi Parkban. A nemrégiben új 
lemezzel jelentkező jazz- és 
popénekes fellépése előtt la-
punknak adott interjút. 

– Pár hónapja új lemezzel je-
lentkeztél, hogy érzed, milyen lett 
a fogadtatása?

– Úgy gondolom, hogy akik-
hez eljutott, azok nagyon sze-

retik. Eklektikus album lett, 
minden olyan zenei műfajhoz 
hozzányúltam, ami közel áll a 
szívemhez, de talán még mindig 
vannak olyan stílusok, amikben 
nem próbáltam ki magam. Büsz-
ke vagyok azokra a dalokra, amik 
elkészültek és a lemezt ékesítik, 
és arra is, hogy olyan kiváló ze-
nészek működtek közre a leme-
zen, mint Veres Mónika Nika, Kirk 
Whalum, vagy Zolbert. 

– ’Be True and Love’ címmel ad-
tad ki, ez egyfajta filozófiád is?

– Abszolút! Abból indultam ki, 

hogy ha valaki belehallgat a szö-
vegbe, és nem csak a zene ve-
zeti, akkor sok olyan mondani-
valója van, ami engem érintett, 
és foglalkoztatott az elmúlt idő-
szakban. Megfogalmaztam az 
élethez, az emberekhez, a vi-
lághoz való hozzáállásomat. És 
Be True and Love! Fontos, hogy 
őszintén igazak legyünk és sze-
ressünk, annak ellenére, hogy 
ez már sablonként hangzik ma-
napság, de mikor, ha nem most? 
A világ ezen szakaszában van 
szükségünk a szeretetre és rá kell 
jönnünk, hogy a háború nem 
megoldás.

– Fiatalon Pozsonyban, majd a 
Kőbányai Zenei Stúdióban is ne-
velkedtél, az ország azonban az 
X-faktor tehetségkutatóban fi-
gyelt fel rád. Milyen lehetőséget 
nyújtanak a ma zenészének a te-
hetségkutatók?

– Azt gondolom, hogy aki tud-
ja, hogy ki is valójában, és mit 
vár el a műsortól, milyen céllal 
indult el, az a zenész tudja kama-
toztatni az ott szerzett tapaszta-
latokat. Aki egyik nap felkel és 
azt mondja, hogy ő énekes sze-
retne lenni, mindenféle előkép-
zettség, vagy tapasztalat nélkül, 

annak sokkal nehezebb. Nekem 
– ahogy említetted volt – zenei 
előéletem, és tudtam, hogy egy 
kivételes helyzet az, hogy főmű-
soridő van és rengeteg kamera, 
és ezt jól kezeltem. 

– Ha már említettük a média 
szerepét, akkor elmondhatjuk ró-
lad, hogy a szakmai megjelenések 
mellett nem kerülsz frontvonalb-
ba a média terén.

– Ez tudatos döntés volt ré-
szemről. Nagyon sokan megte-
szik ezt helyettem (nevet). Nem 
vagyok az az ember, aki a nagy 
megmondó, ellenben minősé-
gi műsorok meghívását nagyon 
szívesen elfogadom, bár úgy 
gondolom, ebből egyre keve-
sebb van manapság. Úgy érzem, 
hogy nem kell mindennap sze-
repelnem ahhoz, hogy elhívja-
nak egy fellépésre. 

– A szavaidat hallgatva úgy ér-
zem, hogy a zene határozza meg 
az életed, a mindennapjaid, mégis 
érdekel, hogy mit jelent számodra 
a zene, a zenélés?

– Az életet, a létezést jelen-
ti számomra. Nem tudnék élni, 
ha nem lenne zene és valószínű-
leg nem lennék ma itt Szentesen 
sem.

A zene az életet, a létezést jelenti számomra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szentes Város Önkormányzata

felsőoktatási önkormányzati támogatásra
pályázatot hirdet

első diplomát szerző nappali tagozatos
egyetemi, főiskolai hallgatók részére.
A pályázat beérkezési határideje: 2017. szeptember 30.

(amely határidő jogvesztő)

A pályázat elbírálása kizárólag
a pályázó szociális rászorultsága alapján történik.

Pályázati igénylőlap és részletes felvilágosítás kérhető,
illetve a pályázat benyújtható

a Városháza Szociális Irodáján
(földszint 116. sz. szoba, tel.: 510-336).

Az igénylőlap letölthető a www.szentes.hu oldalról.
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Darók József

Cserna-Szabó András ked-
velt helyén, a Delelőben foly-
tatott tavaly nyári beszélgeté-
sünkben, s az abból született 
interjúban említette, hogy 
dolgozik egy könyvön, mely a 
pacal kultúráját járja körbe. A 
szentesi születésű író kötete 
most, augusztus végén napvi-
lágot látott. Három fő részből 
áll: történeti áttekintés, majd 
77 recept, végül a pacal meg-
jelenése az irodalomban. 

– Az irodalmár vagy az ínyenc 
éned kerekedett fölül az alkotás 
során?

– Egyik sem, mivel se irodal-
már, se ínyenc nem vagyok. Író 
vagyok, aki olykor a magyar 
gasztronómia történetének 
eléggé fel nem dolgozott terüle-
tére téved. Most is ez történt. A 
pacal magyar sztoriját a 16. szá-
zadtól máig követem nyomon, 
sok külföldi, főleg mediterrán 
párhuzammal, irodalmi példák-
kal és persze receptekkel. 

– Hogyan kutattad fel a törté-
neti és a kulturális hátterét?

– 5-6 év munkája volt. A mód-
szer viszonylag egyszerű, de idő-
igényes. Az ember beül a könyv-
tárba (én általában az Országos 
Széchényi Könyvtárba járok), fog 
egy füzetet és egy tollat, és nyo-
moz. A legérdekesebb része a 
kutatásnak a kéziratok olvasása 
volt, van néhány olyan 18. szá-
zadi pacalrecept, ami első köz-
lés, én bukkantam rájuk régi kéz-
iratokban.

– Emlékszel, hogyan találkoztál 
először ezzel az étellel?

– Nem emlékszem, de ettől 
még szinte biztos, hogy anyám 
szentesi körmös pacalját ettem 
életemben először. Ő nem ette, 
de zseniálisan készítette a pa-
calt, a pontos recept megtalál-
ható a könyvben. 

– Létezik-e speciálisan szente-
si pacal?

– Sima László írja 1914-ben 
a Szentes város története című 
könyvében - a Szentesi Reformá-
tus Eklézsia Históriája című műre 
támaszkodik, melyet 1825-ig ve-
zetett Kiss Bálint tiszteletes -, 
hogy nevezetes szentesi lakodal-
mi étel volt egykor a „Hurka rizs-
kásával és tüdővel megtöltve és 
pacal tejfeles lével”. A ma már ki-
csit bizarrnak ható hurkás pacal 
más forrásokban is szerepel, te-
hát nem csak a szentesi lakodal-
makon szerették. Érdekes, hogy 
kísértetiesen hasonlít egy ír (cor-
ki) hagyományos fogásra. A Tri-
pe & Drisheen tulajdonképpen 
tejben főtt, hagymás és krump-
lis pacal, valamint black pudding 
(véreshurka) megfőzve.

– Ezt a 77 receptet végig kóstol-
tad, esetleg főzted?

– Keveset főztem meg belő-
lük, mert nem szakács vagyok, 
nem az a célom, hogy megfőz-
zem az ételeket. Az én célom az 
volt, hogy a kronológiai sorrend-
ben szereplő receptek alapján 
az olvasó nyomon tudja követ-
ni a magyar pacal alakváltozása-
it – ha úgy tetszik: ez egy fél év-
ezredet felölelő „receptregény”, 
a gyomor csodálatos élete. De ez 
csak a könyv középső része. 

– Egy helyen azt olvastam tőled, 
a pacal olyan, mint egy regény-
hős, vagyis lehet szeretni és utál-
ni. Tényleg ennyire megosztó étel? 

– Tapasztalatom szerint vég-
letesen megosztó étel a pacal. 
Vagy utálják, vagy imádják. Kö-
zépút nincs.

– Mennyi olvasóra számítasz, 
azaz: mennyire szereti a magyar 
ember a pacalt?

– A pacalnak nagy rajongótá-
bora van Magyarországon is, bí-
zom bennük. 

– És mi a helyzet azokkal, akik 
nem szeretik?

– Ők majd megveszik a köny-
vet a férjüknek, a feleségük-
nek, az apjuknak, az anyjuknak, 
a gyerekük matektanárának, a 
bátyjuk edzőjének stb. – azok-
nak, akik imádják a pacalt.

– A 77 magyar pacal, avagy a 

gyomor csodálatos élete című 
könyved elhozod majd ide is?

– Igen, a Galéria Kávéház és 
Étteremben tervezünk egy pa-
calfőzéssel egybekötött könyv-
bemutatót október 27-én este. 
Poszler György tanárommal és 
barátommal fogunk beszélget-
ni irodalomról és gasztronómiá-
ról. Az esemény és a kötet mot-
tója Esterházytól: „A csillagos ég 
fölöttem, a pacal bennem…”

A pacal olyan, mint a regényhős

Véradások
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vö-

röskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán 
délelőtt 07.30-12.00 óráig, és csütörtök délután 14.00- 17.00 óráig 
tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson.

A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt Szentesi és Csong-
rádi vezetősége további kiszállásos véradást tart, szeptember 5-én, 
kedden 14.30 és 18 óra között Csanyteleken az Orvosi Rendelőben. 
Szeptember 11-én, hétfőn 10 és14 óra között Szentesen, a II. Rá-
kóczi Ferenc laktanyában, szeptember 12-én, kedden 14-16 óráig a 
Szent Anna utcai óvodában, szeptember 16-án 08.30 és 12 óra között 
a   Rákóczi Ferenc utcai Óvodában, szeptember 19-én, kedden 13-18 
óráig a Kossuth téren, valamint szeptember 28-án, a Hungerit Zrt. 
Orvosi rendelőjében. Szeptember 18-án, hétfőn Csongrád-Bokro-
son a Mars Magyarország Kft-nél várják az önkéntes véradókat, még 
szeptember 26-án, kedden, Nagytőkén a művelődési házban nyújt-
hatják karjukat a véradók.
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Keller Bianka gyógytornász, 
fizioterapeuta segítségével az 
előző lapszámunkban már be-
számoltunk a lúdtalpról, kiala-
kulásáról, első jeleiről, most 
pedig további információkat 
olvashatnak a témában.

– Megelőzhető-e a lúdtalp, ha 
igen, akkor mit tudunk tenni?

– A gyermekkorban való ki-
alakulásának megelőzésére na-
gyon fontos, hogy a gyereklá-
bakat megfelelő mennyiségű és 
minőségű inger és terhelés érje, 
a gyerek minél több időt töltsön 
mezítláb füvön, kavicson vagy 
homokban, de mindenképpen 
puha és egyenetlen felülete-
ken. Fontos megemlíteni, hogy 
a csecsemő „lúdtalpasnak” tűnő 
talpa esetén a boltozatot a vas-
tagabb zsírpárna tölti ki, tehát 
valódi lúdtalpról nem beszélhe-
tünk. Az elváltozásról csak a jár-
ni tudó kisgyermeknél beszél-
hetünk, hiszen a láb boltozatos 
szerkezete járástanulás közben, 
a terhelés hatására alakul ki. 
 A boltozatok kialakulása foko-
zatos , emiatt néhány fontos sza-
bályt érdemes betartanunk:

Ne késztessük a gyermeket 
felállásra, járásra, várjuk meg 
türelemmel, amíg magától elin-
dul. Ha a kisgyermeket két kezé-

nél megemelve járatjuk, amikor 
ehhez az izomereje még kevés, 
elősegítjük a lúdtalp kialakulá-
sát.

Az időben járást kezdő gyer-
mek első cipőjének olyan lábbe-
lit válasszunk, aminek a talpa ki-
fejezetten rugalmas, hajlékony. 
Miért?  A boltozatot kialakító iz-
mok működnek a lábujjhegyen 
való  álláskor,ez az elemi mó-
don vezérelt mozdulat nem csak 
hogy megengedett, hanem kife-
jezetten támogatott mozgáse-
lem, mely nem kivitelezhető me-
rev, a talp mozgását nem követő 
lábbeliben.

Talpbetéttel lehetőség sze-
rint a boltozat kialakulása, azaz 
7-9 éves kor után lássunk csak 
el gyermeket. A talpbetét pasz-
szív támasztást fog biztosítani a 
csökkent boltozat számára, te-
hát talpbetét használata mel-
lett is elengedhetetlen az aktív 
izommunka, gyógytorna.

Felnőttkorban fontos a rend-
szeres mozgás, lehetőség szerint 
a sporttevékenységnek megfe-
lelőn kialakított lábbeliben. Ja-
vasolt még a magas sarkú cipő 
viselésének kerülése.

2-2,5 cm es sarokrésszel ellá-
tott, anatómiailag jó kialakítású 
cipő viselése ajánlott.

– Mi vezethet a lúdtalp kialaku-
lásához, mire figyeljünk?

Bizonyos rizikófaktorok nö-
velhetik a lúdtalp előfordulását. 
Vannak befolyásolható és nem 
befolyásolható rizikótényezők. 
Kezdjük azokkal, melyeket nem 
tudunk befolyásolni.

• A testszerte laza ízülettel ren-
delkező személy szalagrendsze-
re nem elég tónusos, így a bolto-
zat megtartása sikertelen.

• A rövidült , az átlagosnál fe-
szesebb Achilles-ín, a boltozatot 
alkotó csontos részek nem meg-
felelő adottságai szintén növelik 
a kockázatot. 

• Terhesség idején, a hirtelen 
súlygyarapodás mellett a sza-
lagrendszer hormonális eredetű 
ellazulása is bekövetkezik, ami 
hozzájárul a lúdtalp kialakulásá-
hoz.

Befolyásolható tényezők
Elősegítheti és fokozhatja a 

lúdtalp kialakulását
• a rossz cipő,
• a kemény útburkolat,
• lapos talpú papucs, cipő, 

mely nem rendelkezik megfele-
lően kialakított talprésszel,

• a magas sarkú cipő mely az 
előláb túlterheléséhez vezet,ez-
által a harántboltozat süllyedé-
sét okozza,

• túlsúly,
• inaktív életmód illetve az 

edzés nélküli túlzott igénybevé-
tel, túlerőltetés,

• a láb alakjától eltérő cipő vi-
selése.

– Ha lúdtalpunk van, mit tehe-
tünk? Milyen gyakorlatokat ajánl?

– A konzervatív kezelés alap-
ja a megfelelő intenzitású cél-
zott izomerősítés, mely minden 
életkorban ajánlott, attól kezd-
ve, hogy a gyermek képes aktív 
gyakorlatokat végezni. 7-9 éves 
korig a boltozat kialakulásában 
is szerepet játszanak az említett 

gyakorlatok, ezt követően teher-
bírás növelő, panaszcsökken-
tő hatásuk kerül előtérbe. A cél-
zott torna soha nem felesleges, 
kiemelendő az aktív ellenállás 
mellett végzett berotáló gyakor-
latok fontossága. Mivel a lúdta-
lp kialakulásának egyik oka Az 
Achilles ín rövidülése, rendsze-
res nyújtása elengedhetetlen, 
mely gyógytornász feladata.

– Mikor kell szakemberhez for-
dulnunk?

– A legtöbb ember lénye-
ges boltozati lapossággal is pa-
naszmentes, mások megfelelő-
nek látszó hosszanti boltozattal 
is panaszosak. Típusos panasz 
a hosszanti boltozat, azaz talp 
belső középső részén egy ujjal 
megmutatható fájdalom, feszü-
lés, mely állásra vagy dinamikus 
terhelésre jelentkezik. Ez kiegé-
szülhet a lábszár elülső vagy hát-
só, vádli rész panaszosságával. 
Kisgyermekkorban a lúdtalp ál-
tal okozott deréktáji fájdalom 
igen ritka, azonban a lapos talp-
pal, sarok kifelé irányult állással 
gyakran együtt járó térd valgus 
(x-láb) állás, gyakori térd ízületi 
panaszok forrása lehet. Felnőtt 
korban a nagyobb fokú lúdtalp 
csökkentheti a fizikai teljesítő-
képességet, elősegítheti a visz-
szerességet, valamint a térd-, a 
csípő- és a deréktáji ízületek ko-
pásának kialakulását is.

Ortopéd szakorvoshoz vagy 
gyógytornászhoz  való fordu-
lás elengedhetetlen, amennyi-
ben a lábon bármilyen elválto-
zást észlel, akkor is, ha még nem 
okoz panaszt. Mint minden kór-
képnél, itt is elmondható, hogy 
a legfontosabb a megelőzés, a 
prevenció, tegyen egészsége ér-
dekében és mozogjon rendsze-
resen, amennyiben pedig kér-
dése van, forduljon bizalommal 
hozzám.

Milyen esetekben hasznos a gyógytorna? – II. rész

Hunor Coop – Kála Áruház
Szeptember 1-én és 2-án ren-

dezi meg a Hunor Coop Zrt. a 
XVI. Szentesi Lecsófesztivált. A 
két napos rendezvényen közös-
ségi programok, sztárfellépők 
gondoskodnak a vendégek szó-
rakozásáról, emellett több száz 
bográcsban rotyog majd a lecsó.

Koszta József Múzeum
Szeptember 2-án, szombaton 

10 és 12 óra között Suliváró Ma-
tiné című kézműves foglalkozás-
sal várják az érdeklődőket a mú-
zeum Kossuth téri épületében.

Együtt Szentesért Egyesület
Szeptember 6-án, szerdán 17 

órakor az Arcképek Szentesről 
című sorozat keretében bemu-
tatkozik Szirbik Imre, Szentes vá-
ros polgármestere.

Városi Könyvtár
Szeptember 8-án, pénteken 

18 órakor Négyesi Jánosné Ju-
hász Éva hobbifestő képeiből 
nyílik kiállítás, melyet Szűcs Il-
dikó nyit meg. Közreműködik: 
Mélykútiné Németh Kornélia ci-
terán. Megtekinthető: szeptem-
ber 28-ig.

Galéria Kávéház 
Novák Mihály szabadkai fo-

tográfus műveiből nyílt kiállítás 
megtekinthető október 2-ig a ká-
véház nyitvatartási idejében.

Petőfi Sándor iskola
A Szentesi Vendégszeretet 

Egyesület szeptemberi körsétája 
a Petőfi Sándor iskola évfordulói 
jegyében telik. Az egyesület vár-
ja az érdeklődőket szeptember 
9-én 16 és 17 óra között az intéz-
ménybe. A 18:30-tól az ifjúsági 

házban megrendezendő emlék-
műsor is nyitott minden érdeklő-
dő számára. 

Szentes – Hódmezővásár-
hely Kupa

Szeptember 10-én, vasárnap 
rendezi meg a Hódmezővásár-
helyi Tájékozódási Futó Club a 
Szentes – Hódmezővásárhely 
Kupa regionális rangsoroló, két-
fordulós sprint versenyt. Több 
kategóriában indulhatnak a ver-
senyzők, köztük  a gyermekekre 
is számítanak a szervezők. Neve-
zés és további információ a csor-
jaida@t-online.hu címen.

P r o g r a m a j á n l ó
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Czakó-Kádár Viktória

Idén is megrendezik a he-
lyi Egészségfejlesztési Iroda 
nagyszabású sportrendez-
vényét, ahol ezúttal is Szen-
tes legjobb csoportos edző-
it hívtuk meg, hogy a helyiek 
és környékbeliek egy napon 
több, a városban elérhető 
mozgásformát is kipróbálhas-
sanak.

Egy kakukktojásunk akad 
azért, Katus Attila személyé-
ben, mert ő nem tart Szentesen 
órákat, azonban bármelyik na-
gyobb fitnesz eseményen talál-
kozhatunk vele. Hatalmas szak-
mai tudása, személyisége, jó 
hangulatú órái miatt döntöttünk 
úgy, hogy idén Őt varázsoljuk a 
szentesi mozogni vágyó hobb-
isportolók elé. 

Ebben a hónapban óraadó-
inkkal ismerkedhetnek meg.

Kiss Judit (képünkön elöl) – Fit-
mánia SE. Judit az Egészség-
fejlesztési Iroda berkein belül 
is igen változatos, mozgalmas, 
eszközgazdag órákat tart, me-
lyek alapjai az aerobikra épül-
nek. Ebből kialakított óratípu-
sát hozza el most nekünk egy 
szuper FitStep keretein belül. 
Az órán különféle nagyon egy-
szerűen követhető lépéskombi-

nációra számíthatnak a résztve-
vők és természetesen a Juditnál 
megszokott jó hangulatra és kel-
lemes elfáradásra, némi izomláz-
zal megfűszerezve.

Scheffer Szilvi neve talán nem 
ismeretlen a szentesiek számá-
ra, hiszen a Vitálcenterben az 
Egészségfejlesztési Iroda ingye-
nes óráinak keretében is talál-
kozhatnak vele. Hol zsírégető, 
hol alakformáló, hol pedig boksz 
aerobik órát tart. A II. EFItt Sport-
napon egy könnyen követhető, 
küzdősport ütős és rugós eleme-
it kombináló Boksz aerobik órát 
próbálhatnak ki nála. Aki szere-
ti az intenzívebb óratípusokat és 
szereti „meghajtani” magát, re-
mek választás Szilvi órája.

Testsúlykontroll csoportunk-
ban 2015 óta folyik a megfe-
szített munka a formálódásért, 
erőnlét javításért, zsírégetésért 

és az egészség megőrzéséért. 
Locskai József funkcionális edzést 
tart a 15 fős csoportnak, ami a 
rendezvényünkön is kipróbál-
ható lesz. Különféle eszközök-
kel, mint a kötél, TRX heveder, 
kettlebell golyó, zsámoly vagy a 
medicin labda. Tökéletes moz-
gásforma ez azoknak, akik ala-
kot szeretnének formálni, köz-
ben pedig a CORE izomzatukat 
fejleszteni, valamint állóképes-
ségüket növelni. 

A Sportnapunk végén a nyúj-
tás nem maradhat el, hiszen az 
egész napos mozgás után izma-
ink jócskán megrövidülnek. 

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt 2017. szeptember 30-
án a szentesi Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban, ahol in-
gyenesen vehetnek részt a ren-
dezvényen. Minden résztvevő 
tombolasorsoláson vesz majd 
részt különféle értékes nyeremé-
nyekért! Érdemes tehát elláto-
gatni hozzánk ebéd után, ahol a 
12:20 órai megnyitót követően 
mozgásba lendítjük a lakosságot.

Halupa B. Eszter

Az elmúlt években újabb feje-
zet nyílt a testmozgás és az agy-
működés közötti összefüggések 
megértésében; egyre több kuta-
tás bizonyítja, hogy a különböző 
mozgásformákkal agyunk más-
más területeit megcélozva javít-
hatjuk szellemi képességeinket. 

Jóga a szorongás ellen
A jóga és a meditáció az egyik 

legjobb módja a feszültség leve-
zetésének, de segít a szorongás, 
a stressz, a depresszió vagy a pá-
nikrohamok kezelésében is.

Futás és tekerés a jobb me-
móriáért

A rendszeres kocogás vagy 
kerékpározás növeli a hippo-

campusnak, vagyis a 
verbális memória és a 
tanulással kapcsolatos funkci-
ókat vezérlő agyterületének mé-
retét. Ez pedig azért is jó hír, mert 
a rendszeres fizikai aktivitással 
megelőzhető, de legalábbis las-
sítható az Alzheimer-kór és az 
időskori demencia, azaz a szel-
lemi hanyatlás más formái. 

A legjobb, ha már gyerek-
ként sokat mozog az ember

Jó hír, hogy már egy 
húszperces séta vagy fut-
korászás elég ah-
hoz, hogy a gyerek 
oda tudjon figyelni 
az órán és jobban 
teljesítsen a számolá-
si és olvasási feladatok-
ban. Az intenzívebb gyaloglás 
vagy sprintelés ráadásul az AD-
HD-s gyerekeknél segíti a figye-
lem fókuszálását, bár azt egye-
lőre nem tudni, hogy mennyire 
hosszú távú ez a hatás. 

Táncolj vagy sétálj, ha hi-
ányzik a kreativitás!

Sokkal sikeresebbek vagyunk 
ugyanis a kreatív problémameg-
oldásban, miután lazán és sza-
badon táncolgatunk, mint akkor, 
amikor feszített koncentrációt 
igénylő táncleckét veszünk. 

Egészség, fittség, időben!

II. EFItt Sportnap 2017-ben is!

A mozgás edzi az agyat is

TRENDI 
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Alma bundában
Gyakran előfordul, hogy ránk 

tör egy kis édesség iránti vágy, 
és itt egy egyszerű recept. Alma 
biztosan van otthon, ebéd utáni 
desszertnek is kiváló választás.

Hozzávalók / 4 adag:
A tésztához: 1 db tojás, 10 dkg 

finomliszt, 2 teáskanál cukor, 1 dl 
tej, 0,5 dl víz

Az almához: 2 nagy db alma 
(savanykás), 5 dkg finomliszt, 2 
ek porcukor, 1 késhegynyi fahéj

A sütéshez: 2,5 dl napraforgó olaj
Elkészítés:
Az almát meghámozzuk, a közepét kiszúrjuk és 1 cm vastag ka-

rikákra szeljük. Forgassuk meg kevés lisztben. A tojásból, lisztből, 
cukorból, tejből és vízből sűrű palacsintatésztát keverünk. Az ola-
jat felforrósítjuk. Az előzőleg lisztben megforgatott almakarikákat 
belemártjuk a palacsintatésztába és a forró olajban kb. 10 perc alatt 
mindkét oldalát pirosra sütjük. Törlőpapírra szedjük. Fahéjas porcu-
korral meghintve, melegen tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

Született:
Rozmis Róbert Kálmánnak és 

Nagy Márta Dórának (Kossuth 
tér 5. 2/3.) Róbert, Skoumal István 
Sebestyénnek és Kotvics-Varga 

Juditnak (Szentes, Alsórét 167.) 
Viktória. Fekete-Nagy Csabá-
nak és Bittera Líviának (Szentes, 
Nagyhegy 357.) Lilla, Gazsi Atti-
lának és Darida Editnek (Csong-
rád, Fő u. 6/10. 4 em. 32 a.) Nim-
ród nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Juhász Gergely Zoltán és Har-

sányi Bettina Katalin (Békéscsa-
ba, Béri Balogh Ádám u. 7/2.), 
Suti Zsolt és Molnár Ilona Eszter 
(Hódmezővásárhely, Kistópart u. 
3. – képünkön), Török Zsolt (Szen-
tes, Wesselényi utca 111.) és Sze-
pesi Beáta (Nagymágocs, Ótom-
pahát tanya 112.), Héjja Zsolt és 
Varga Anikó (Szentes, Kikelet 
u. 19.), Ugrai Pál Krisztián és Le-
hoczky Nikoletta (Szentes, Wes-
selényi utca 91.).

Elhunyt:
Szakál Albertné (Szentes, Vas-

vári Pál u. 20.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 
óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásár-
helyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-
63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosz-
tálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: szeptember 4-11. Patika Plus (Szentes, Al-
sórét 258.) hétfőtől-péntekig 8-18 óráig. Szombaton 8-18 óráig, va-
sárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 20/618-70-20

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 
7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Szeptember 4-8.
Hétfő

A menü: Sárgaborsógulyás,
Rakott karfiol

B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Rántott csirkemell, tökfőzelék

Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta
Kedd

A menü: Pirított tarhonyaleves,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya

B menü: Zöldborsóleves,
Csirkefalatok sajtmártásban, párolt rizs

Napi desszert: Mákos guba
Szerda

A menü: Sajtos fokhagymakrémleves,
Karaj ropogós bundában, krumplifőzelék

B menü: Csirkeraguleves,
Szilvalekváros gombóc

Napi desszert: Babapiskótás 
pudingkehely
Csütörtök

A menü: Hamis gulyásleves,
Bolognai spagetti

B menü: Rumos szilvaleves, 
BBQ csirkecomb, kukoricás rizs

Napi desszert: Gesztenyekrémes 
palacsinta
Péntek

A menü: Grízgaluskaleves,
Mustáros flekken, burgonyapüré

B menü: Frankfurti leves,
Csirkepörkölt, nokedli

Napi desszert: Somlói galuska

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU

KOS Kedvezően indul 
a hét, jó megérzéseidnek 
hála néhány nehezebb 
feladatot is gyorsabban 
meg tudsz oldani, mint munkatársa-
id.

BIKA A hétfő és a kedd 
kedvező fejleményeket 
ígér, ám a hét közepén 
számolnod kell néhány 
konfliktussal is.

IKREK A karrier terü-
letén pozitív fejleménye-
ket hoz a következő né-
hány nap. Végre tudod 
majd, hogy mit hogyan 
lehet elérni, és hogyan tudod elke-
rülni az akadályokat.

RÁK A héten a munkádban kiél-
heted végre a kísérletező 
kedved. Valamilyen újítás-
sal elő is állhatsz, és meg-
nyerheted magadnak a fő-
nököd.

OROSZLÁN Figyelj 
nagyon, mert még nem 
dőlt el semmi, próbáld 
megragadni a felmerü-
lő lehetőségeket és ne 
hátrálj!

SZŰZ Sokféle emberrel 
találkozhatsz az elkövetke-
ző időkben, ezek közül né-
hány a hasznodra is válhat.

MÉRLEG Most reme-
kül tudsz kapcsolato-
kat építeni, ezek új fel-
adatokhoz segíthetnek a 
munkádban. Elemedben 
érzed magad, és örülsz majd az új ki-
hívásoknak.

SKORPIÓ Új szerel-
mi hódításra egyelőre 
ne nagyon számíts. Pró-
bálkozásaid nem igazán 
lesznek most tartósak. 
Egy régi szenvedély viszont újra láng-
ra kaphat az életedben.

NYILAS Feszegetned 
kell a saját határaid, és 
komoly kihívások elé né-
zel. Lesz azonban sok se-
gítséged is!

BAK Kedvező jelek mu-
tatkoznak a hivatásodban, 
de csak úgy tudod fülön 
csípni a szerencséd, ha 
gyorsan alkalmazkodsz az új körül-
ményekhez.

VÍZÖNTŐ Rengeteg ötle-
ted van, de ez az időszak saj-
nos nem alkalmas a meg-
valósításra. Legalábbis nem 
olyan ütemben, mint azt sze-
retted volna.

HALAK A Nap a Szűz 
jegyében áll, pontosan 
szemben veled. Ez mindig 
a partnerkapcsolatos dol-
gokat hozza előtérbe, és ajtókat nyit 
meg más emberek felé.

HOROSZKÓP
Szeptember 1–7.

Családi
események

Burgonya 100-130 Ft/kg, új répa 150-
200 Ft/cs, gyökér 670 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 50 Ft/csomó, ka-
por 80 Ft/cs, hegyes erős paprika 50-
80 Ft/db, fehér paprika 250-350 Ft/kg, 
lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsóparadi-
csom 150-250 Ft/kg, paradicsom 280-
300 Ft/kg, vöröshagyma 150 Ft/kg, 
fokhagyma 1500-2500 Ft/kg, tojás 35-
40 Ft/db, piros retek 200 Ft/cs, fürtös 
uborka 200 Ft/kg, kígyóuborka 450 Ft/
kg, eltenni való uborka 280 Ft/kg, sa-
láta 190-250 Ft/db, kelkáposzta 350 
Ft/kg, fehér káposzta 200-250 Ft/kg, li-
lakáposzta 280-350 Ft/kg, tök 100-150 
Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg, padlizsán 
280 Ft/kg, cukkini 280 Ft/kg, patisszon 
250 Ft/kg, Ft/kg, nektarin 280-350 Ft/kg 
alma 250-300 Ft/kg, banán 450 Ft/kg, 
citrom 700 Ft/kg, karfiol 490-550 Ft/kg, 
karalábé 150 Ft/db, Ft/kg, őszibarack 
280-350 Ft/kg, főznivaló kukorica 50-
100 Ft/db, görögdinnye 100-120 Ft/kg, 
sárgadinnye 280-300 Ft/kg, ringló 200 
Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, szőlő 600 Ft/kg, 
eltenni való dinnye 300 Ft/kg.

PIAC
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Labádi Lajos

Fővárosi értelmiségi létére 
Törs Kálmán három cikluson át 
képviselte a szentesi 48-as füg-
getlenségi elvű polgárokat a 
parlamentben. Sokáig rendkívül 
népszerű személy volt az alföldi 
megyeszékhelyen, de a harma-
dik ciklus után – a felfokozott po-
litikai küzdelmek következtében 
– nemkívánatos egyénné vált, és 
csúfos bukással végződött szen-
tesi pályafutása. Bármiért is kö-
vetkezett ez be, emléke nem tö-
rölhető ki Szentes történetéből.      

Főhősünk a Gömör várme-
gyei Rimabrézón született 1843. 
április 5-én, ahol atyja vas-
gyár-igazgató volt. Elemi iskolá-
it szülőhelyén, középiskoláit Ri-
maszombaton és Késmárkon 
végezte. A gimnáziumban szinte 
valamennyi tantárgyból kitűnt. 
Rajztehetsége miatt tanárai je-
les festőnek jósolták; emellett 
évről-évre ő nyerte el az irodal-
mi pályadíjat. Humán érdek-
lődése ellenére, tanulmányait 
1861-től a pesti egyetemen jog-
hallgatóként folytatta, ahol ügy-
védi oklevelet nyert. Egyetemi 
évei alatt kezdett írni a szépiro-
dalmi lapokba. 1863-tól versei, 
elbeszélései, tárcái jelentek meg 
a Vasárnapi Újságban, a Magyar 
Sajtóban, a Balaton-Füredi Nap-
lóban stb. Az ügyvédi pályát el-
hagyva, 1868-tól a Jókai Mór 
által szerkesztett Hon c. napi-
lap belső munkatársa lett. (Tircs 
családi nevét ekkor változtatta 
„Törs”-re.) Emellett rendszeresen 
írt a Néplapba és az Igazmondó-
ba (ez utóbbit szerkesztette is). 

Sokoldalú képzettségénél fog-
va szinte enciklopédikus tevé-
kenységet fejtett ki: írt könyv- és 
színházi bírálatokat, útirajzokat, 
komoly és kedélyes tárcákat, 
életrajzokat, társadalmi- és po-
litikai cikkeket, ismeretterjesztő 
közleményeket, s megjelent szá-
mos műfordítása is. Jókai felké-
résére éveken át ő szerkesztette 
a rendkívül népszerű „Üstökös” c. 
humorisztikus lapot. Ugyancsak 
Jókaival 1876-ban elindították 
az „Életképek” c. társadalmi és 
szépirodalmi napilapot, amelyet 
szintén ő szerkesztetett. Irodal-
mi kötődése tovább erősödött, 
amikor 1872-ben feleségül vet-
te a népszerű színpadi író, Szig-
ligeti Ede leányát, Arankát, akitől 
négy gyermeke született. (Közü-
lük Jenő színész, színházi igazga-
tó; Tibor újságíró, politikus lett.)

A Deák-párt és a Balkö-
zép-párt fúziója után (1875. 
márc. 1.) Törs Kálmán politikai 
okokból megvált a Hontól. Ettől 
kezdve hírlapírói munkásságá-
nak javarészét a Vasárnapi Újság-
nak szentelte, amelynek haláláig 
állandó munkatársa maradt. Te-
vékenyen részt vett a Vasárna-
pi Újság társlapjainak – „Politikai 
Újdonságok”, „Képes Néplap”, „Vi-
lágkrónika” – szerkesztésében is. 
(Leggyakrabban használt írói ál-
nevei és szignói: Alsóőri, Juni-
us Brutus, Kálmán diák, - rs, T–s 
K, - n.)

Hírlapírói működése mellett 
nagyobb terjedelmű önálló mű-
vek is fűződnek nevéhez, ame-
lyek közül a legjelentősebbek: 
Margitsziget (1872), Deák Fe-

renc emlékezete (1876), Déry-
né naplója (1879), Garibaldi ifjú-
sága és hőstettei (é. n.). Említést 
érdemel, hogy kezdettől mun-
katárs volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képekben 
c. nagyszabású vállalkozásnak, 
amelynek Rudolf főherceg volt 
a főgondnoka. Alapító tagja volt 
a Petőfi Társaságnak, valamint a 
Hírlapírók Nyugdíjintézetének 
(ez utóbbinak 1881–1892 között 
alelnöke).

Politikailag a 48-as Független-
ségi Párthoz kötődött. E tárgyú 
írásai és vezércikkei az Egyet-
értés és a Pesti Hírlap c. lapok-
ban jelentek meg, amelyeknek 
1876-tól szintén belső munka-
társa volt. Szentes város 48-as 
érzelmű közönsége 1878 őszén 
Törs Kálmánt választotta meg or-
szággyűlési képviselővé. A város 
érdekeire figyelve, behatóan ta-
nulmányozta és sokáig eredmé-
nyesen képviselte a Tisza-men-
ti települések ármentesítésének 
ügyét, s jórészt neki volt kö-
szönhető, hogy a régen húzó-
dó szentesi vasút ügye 1887-re 
kedvező befejezést nyert. Álta-
lános népszerűségét jelzi, hogy 
a szentesiek háromszor egymás- 
után újraválasztották, így 14 
éven át ő képviselte városun-
kat a parlamentben. (Az ország- 
gyűlés egyik jegyzői tisztségét 
ő viselte.) Utóbb veszített nagy 
népszerűségéből. Ez azért kö-
vetkezhetett be, mert nem állt 
egyértelműen a város oldalára 
a vármegye és a város 1890-es 
évek elején kiéleződött küzdel-
mében. Egyre súlyosodó vese-

betegsége miatt szentesi láto-
gatásai megritkultak. Ez szintén 
közrejátszott abban, hogy az 
1892 januárjában megtartott 
képviselőválasztáson csúfos ve-
reséget szenvedett az ugyan-
csak 48-as színekben induló Ba-
logh János volt polgármesterrel 
szemben.  

Választási kudarcát alig félév-
vel élte túl; 1892. augusztus 31-
én – 49 évesen – elragadta a ha-
lál. A szentesiek nem feledték el 
Törs Kálmán maradandó érde-
meit. Ezt bizonyítja, hogy 1906-
ban utcát neveztek el róla, amely 
ma már csak egy töredék utcács-
ka egy-két épülettel. Vigyáznunk 
kellene, hogy neve ne tűnjön el 
végleg városunk közterületéről!

125 éve elhunyt Törs Kálmán országgyűlési képviselő

Ünnepelt politikusból nemkívánatos egyén

Ezen a héten Dragomán 
György, Bródy Sándor-, Déry 
Tibor- és Márai Sándor-díjas 
kortárs író, műfordító egyik 
legismertebb regényét, a 
Máglyát ajánljuk rovatunk-
ban.

Mi történik, amikor egy or-
szág felszabadul? Mindenki 
megkönnyebbül hirtelen, vagy 
cipeljük magunkkal a múltunk 
súlyát? A diktátort fejbe lőtték, 
rituálisan elégették az elnyo-
más kellékeit, de a titkokra nem 
derült fény, a régi reflexek pedig 
működnek tovább. Bármikor ki-
törhet újra az erőszak, mert a 

temetetlen múlt még fájdalma-
san eleven. A tizenhárom éves 
Emma erős lány, tele kamaszos 
vadsággal. Egyszerre vesztet-
te el az otthonát és a szüleit, de 
váratlanul felbukkanó nagyany-
ja magához veszi.

Új életében mindennek tét-
je van: a gyásznak, a barátság-
nak és az első nagy szerelem-
nek, bármely pillanat magában 
hordja a katarzis lehetőségét. 
Emma a boszorkányos nagyma-
mától tanulja meg a hétközna-
pok mágiáját és a sorsfordító 
szertartásokat, ám a saját ere-
je még ennél is nagyobb: ő ta-

lán képes nemet mondani a 
történelmi bűnre, és kilépni a 
soha-meg-nem-bocsátás vé-
res örvényéből. A regény csa-
ládtörténet és történelmi tabló 
egyszerre. A nyelve sűrű, még-
is egyszerű, a részletek varázs-
latos intenzitása sodró és iz-
galmas történetté formálódik, 
leköti és nem hagyja nyugodni 
az olvasót. A gyermek mindent 
látó szeme, a kamasz mohó tes-
tisége és a felnőtt józan figyel-
me szövődik össze benne érzéki 
és érzékeny szöveggé. Rákérdez 
a titkokra és felébreszti a titkos 
tudást.

Könyvajánló – Máglya

Törs Kálmán
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Szentes,
Kiss Zsigmond u. 3/4.

Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ebihalból nem 
lesz más, csak béka, mégha bálnává vál-
ni volna szándéka”. (Romhányi József)

Múlt heti nyertesünk: Remetei Pál. 
Nyereménye a kertvárosi Füsti Cukrász-
da 1600 Ft-os utalványa. Ezen a héten 
a kertvárosi Füsti Cukrászda 1600 Ft-os 
utalványát sorsoljuk ki.

Megfejtéseiket telefonszám feltünte-
tésével küldjék el a 6600 Szentes, Kos-
suth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re.

Vízszintes: 2. Ilyentájt, iskolakezdéskor áll-
jon itt egy Szent-Györgyi Albert-idézet (foly-
tatás a vízszintes 76. számú sorban). 14. 
Széptevés. 16. Érák. 17. Veszprém patakja. 
19. Adományoz, népiesen. 20. Csíkos éjsza-

kai ragadozó. 21. Előidéz. 23. Lantán vegy-
jele. 24. Orosz gépkocsi márka. 26. Bele-
egyező. 29. A NAV elődje. 31. Elővigyázatos. 
33. Szakmai kar az ELTE-n. 34. Szállítómun-
kás. 36. Nem anyás. 37. A tehén teszi. 39. 
Kiss me … (musical). 40. Saját magam. 41. 
Olvasta Robert K. Massie könyvét, a … (az 
orosz uralkodócsaládról). 44. Zsiráfvégek! 
46. Fölbuksz! 51. Film: … a barbár. 52. Élénk 
szín. 54. Vegyül. 56. Antonín Dvořák operá-
ja. 59. Fakorona. 61. Még, tovább. 62. Nyílt 
vízi ragadozóhal. 64. Erdei határok. 65. Pá-
ratlan zentai! 66. Elégtelen diáknyelven. 68. 
Mauritius kezdete! 69. Idegesít. 71. Hála Is-
tennek! 75. Őrlő közepe! 76. Az idézet má-
sodik sora.

Függőleges: 1. Szalonnát kövesztő. 2. In-
díték. 3. Hordómérték. 4. Kreatív társasjá-
tékok (web)áruháza. 5. Alárezgő egynemű 
hangzói. 6. A végén vizes lesz! 7. George Ber-

nard Shaw drámája az „orléans-i szűzről”. 8. 
Zavarkezdet! 9. Juhhodály. 10. Kártyajáték-
ban nyeréskor mondjuk. 11. Környezettani, 
röviden. 12. Előd. 13. USA szövetségi állam. 
15. Nagyon beteg. 18. Magához tér. 20. Fe-
dett hintók, díszes személyszállító lovas ko-
csik. 22. Csattog, zörög (pl. a vonat). 25. For-
dítva ligeti ülőhely. 27. H… - hatnál többen. 
28. Ekevas nagyobbik része! 30. Helyettesí-
tő. 32. Lopódzik. 35. Szándékozik. 37. Lát-
ta az esetet. 38. Lopkod, de nincs vége! 40. 
Ennivaló. 42. Idegen Mária. 43. Autómárka. 
45. Tanmese. 46. Földforgató eszközeim. 47. 
Titokban figyelni. 49. Sérülést. 50. Erbium 
vegyjele. 51 Ón. 53. Fanyar erdei gyümölcs. 
55. Bolondéria. 57. A látás szerve. 58. Becé-
zett László. 60. Harapj! 63. Menyasszony. 
64. E közelebbi. 66. Gyeplő. 67. Román kis-
teherautó. 70. Gabon határai. 71. Seychel-
le-szigeteki gépkocsik jelzése. 72. Rádium 
vegyjele. 73. Kétes! 74. Messzire.

Beküldendő a vízszintes 2. és 76. szá-
mú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Szeptember 1-10.

Hétfő – Zöldbableves,

A menü:  Bolognai spagetti, 

reszelt sajt

B menü:  Mustáros tejfölös 

pulykaragu, galuska

C menü:  Kassai töltött borda, 

rizs köret, savanyúság

Kedd – Csontleves,

A menü:  Székelykáposzta

B menü:  Sonkás-zöldséges 

palacsinta rántva, 

kukoricás rizs, 

tartármártás

C menü:  Sertésszelet  parasz- 
tosan, burgonya, 
savanyúság

Szerda – Karalábéleves,
A menü:  Sertésrizottó, 

savanyúság
B menü:  Rakott burgonya
C menü:  Aszalt szilvás töltött 

borda, vegyes köret

CSütörtöK –  Gyümölcsleves
A menü:  Kijevi töltött borda, 

vegyes köret, sava-
nyúság

B menü:  Csőben sült 
brokkolis szelet, 
vegyes köret, 
savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 
rizs köret, 
tartármártás

PénteK –  Lencsegulyás
A menü:  Diós guba
B menü: Krumplis tészta
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, 
savanyúság

Szombat – Zöldborsóleves,
Holstein szelet, rizs köret, 
savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Füstölt tarjás töltött 
csirkemell, héjas burgonya, 
savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446

 1  2 LY 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V 12  13 
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Hering Viktor

A Magyar Vízilabda Szövet-
ségben megtartották a 2017-
2018-as idény sorsolását. A 
Szentesi VK férfi együttese az 
Egerrel, az OSC-vel, a Miskolc-
cal, a Szegeddel, a Honvéddal, 
a Péccsel és a Tatabányával ke-
rült egy csoportba.

– Azt gondolom, hogy lehe-
tett volna jobb, de kaphattunk 
volna rosszabb sorsolást is – ér-
tékelte az eseményeket Pellei 
Csaba, a csapat vezetőedzője. – 
Az erőviszonyok alapján az Eger, 
az OSC és a Miskolc kiemelke-
dik a nyolc csapat közül, a megy-
gyengült Szegedet itthon is és 
idegenben is le kell győznünk, a 
Pécs és a Tatabánya ellen pedig 
minél több pontot kellene gyűj-
tenünk, itthon illetve idegenben 
játszva. A mérkőzések sorrendjét 
tekintve viszont alaposan „be-
lehúztunk”, hiszen a három leg-
erősebb együttes ellen kezdünk, 
sorrendben itthon az Eger, majd 
idegenben az OSC és a Miskolc 
lesz az ellenfelünk, ezt követő-

en fogadjuk a Szegedet itthon. 
Ezt követően ismét itthon szere-
pelünk, ezúttal a Honvéd ellen, 
majd következnek a Tatabánya 
és a Pécs elleni összecsapások, 
idegenben.

A bajnokságot hasonló rend-
szerben bonyolítják le, mint az 
előző szezonban, így nagyon 

fontos hogy a gárda hogyan sze-
repel az alapszakaszban, és ho-
gyan zárja a középszakaszt. A 
rajt október 4-én lesz, a Szentes 
itthon fogadja a klasszisokkal ér-
kező Eger együttesét. 

A csapat már sorra játssza az 
edzőmérkőzéseket, az elmúlt 
hetekben a Szeged ellen kétszer 
játszottak Vörös Viktorék, ekkor 
16-9-re és 11-6-ra nyertek a mi-
eink, és a Szombathely ellen is 
sikerült megszerezni a győzel-
met. – Egyelőre nagyon vegyes 
képem van a csapatról, alapo-
zási időszakban vagyunk, még 
keressük az igazi játékunkat, de 
ezzel ellenfeleink is így vannak 
– mondta Pellei, aki hozzátette: 
- Ezen a hétvégén háromszor is 
megmérkőzünk a Miskolccal, ők 
már más játékerőt képviselnek, 
de ezekből az összecsapásokból 
is tudunk hasznos tapasztalato-
kat gyűjteni. Sérültünk nincs, tel-
jes a keretünk, készülünk az előt-
tünk álló feladatokra.

A Szentesi VK szeptember kö-
zepén Debrecenben vesz részt 
felkészülési tornán, majd 23-án 
és 24-én Miskolcra utazik a csa-
pat, ahol a Magyar Kupa cso-
portkörének mérkőzései várnak 
rá. A csoportból az első kettő 
léphet tovább, és az erőviszo-
nyok alapján az a Miskolc és az 
Eger lesz, a Pécs és a Tatabánya 
ellen viszont győzelmi esélyeink 
vannak.

A hölgyeknél is elkészült az 
első osztályú bajnokság és a Ma-
gyar Kupa csoportjainak a be-
osztása. Vidumanszky László 
együttese hazai környezetben 
harcolhatja ki a továbbjutást a 
BVSC, a Szeged, a Tatabánya és 
az Eger együttesei ellen. A baj-
nokságba tíz csapat nevezett, 
köztük egy vadonatúj egyesület, 
a Ferencváros gárdája is, sőt az is 
elképzelhető, hogy a horvát vá-
logatott is részt vesz a pontvadá-
szatban.

Sebők Tamás

Hétfő délután több csapat 
részvételével közös edzést 
szervezett a Szentesi Spartan 
Race Training Group. A terep- 
akadály versenyek gladiátorai 
a gyülekező után a Tisza árte-
rét és a szentesi Tisza strandot 
vették birtokba. Az edzést Mé-
száros László csongrádi szüle-
tésű többszörös Európa-baj-
noki dobogós és világbajnoki 
résztvevő sportoló vezette.

Békéscsaba, Szeged és Kecs-
kemét csapatai is csatlakoztak a 
Szentesi Spartan Race Training 
Group hétfői közös edzésére. A 
csapatok késő délután a város 
szélén található hipermarket par-

kolójában gyülekeztek, és készül-
tek a Tisza gáton, valamint a szen-
tesi Tisza strandon tartott esti 
edzésre. A helyi csoport vezetői, 
Kovács János és Gazsi Tamás fo-
gadta a térségből érkezett ver-
senyzőket. Folyamatosan érkez-
tek a tömött autók, és már folytak 
is a beszélgetések az elmúlt he-
tek megpróbáltatásairól, verse-
nyeiről, és a sérülésekről is feljött 
a szó, bár a spártaiak kemények, 
térd- és bokasérülésekkel sem 
hagyták ki a tréningeket. 

– Az edzéseink nagy részének 
is fontos helyszíne a Tisza lejárója, 
itt tartjuk a bemelegítéseket és in-
nen indulnak a futások is, melyek 
közé beszúrunk különböző fel-
adatokat. A mai edzés ötlete kö-

zös elhatározás volt. A kecskemé-
ti csapattal többször készülünk 
együtt és versenyeken is több al-
kalommal segítjük egymást. Jó 
kapcsolatot ápolunk a szegedi 
csoporttal is, ők is bejelentkeztek 
az edzésre, és ahogy elkészítettük 
az eseményt a közösségi oldalon, 
a békéscsabai csapat is bejelent-
kezett. Ez nagy öröm számunkra, 
mindemellett az is hogy Mészáros 
Laci barátunk többszörös Eb -do-
bogós, világbajnoki résztvevő is 
leutazott hozzánk, hogy részt ve-
gyen az edzésünkön – nyilatkoz-
ta lapunknak Gazsi Tamás és Ko-
vács János.

A helyi csoport vezetői azt is el-
árulták, hogy a gyülekező hely-
színén tartott bemelegítő után a 

kajakos házig futott a „spártai se-
reg”, ahol megszállták az edző-
parkot, később Mészáros László 
tartott egy motivációs beszédet, 
és erőnléti edzést a Tisza stran-
don, majd Kovács János vezeté-
sével 150 ötütemű fekvőtámasz, 
azaz burpee várt a csapatokra.

Rájuk is fért a kemény edzést, 
hiszen az ősszel újra indul a ver-
senyszezon. A helyi vezetők el-
árulták, szeptemberben a Cross 
Run terepakadály-futó versenyen 
veszünk részt Kaposváron, majd 
októberben jön a nagyszabású 
eplényi beast, amin szintén ott 
lesznek a helyi akadályfutók. 

A Szentesi Élet következő lap-
számában a Mészáros Lászlóval 
készült interjúnkat is olvashatják.

Sorsolás, ellenfelek, bajnoki rajt

Közösen edzettek a környék „spártai seregei”



18  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. szeptember 1.

Sebők Tamás

Az Új Kenyér Ünnepe alkal-
mából immáron hagyományo-
san idén is megrendezte nem-
zetközi kispályás labdarúgó 
tornáját az Árpád Szabadidős 
Sportklub. Az egyesület a kö-
zeljövőben is számos színes 
programot szervez a mozgás 
és a sportok szerelmeseinek.

Augusztus 19-én az esti órák-
ban rendezte meg hagyomá-
nyos ünnepi kispályás labdarú-
gó tornáját az Árpád Szabadidős 
Sportklub a Pusztai László Sport-
telep műfüves pályáján. A torna 
négy labdarúgó csapat részvéte-
lével zajlott. Az ünnepi sportese-
ményt Szirbik Imre polgármester 
beszéde nyitotta meg, majd el-
kezdődött a jó hangulatú barát-
ságos torna. A megmérettetés-
re Szerbiából Zentagunarasról, 
valamint Romániából, Ótelekről 

is neveztek csapatok. A vendég-
csapatok el is foglalták a dobogó 
első két fokát, a szerbiai alakulat 
aranyéremmel, az óteleki csapat 
pedig ezüsttel távozott. Bronzér-
met szerzett a szentesi Hana csa-
pata, a negyedik helyezett pedig 
a szintén hazai Dream Team lett. 
A torna legjobb góllövője Mihály 
Róbert (Hana) lett. A csapatok 

egy-egy megszentelt új kenye-
ret és egy üveg bort is kaptak a 
szervezőktől. 

Az Árpád Szabadidős Sport-
klub a hétvégi lecsófesztiválon 
is képviselteti magát, majd szep-
tember 22-én a Gyermekek Vi-
lágnapja alkalmából szerveznek 
ünnepséget, októberi program-
jaik között pedig az őszi bará-

ti vacsora mellett október 21. 
és 23. között egy Győr és kör-
nyékén zajló honismereti túra 
is helyet kapott. Amennyiben a 
programok felkeltették érdek-
lődésüket, akkor szerdánként 
15 és 17 óra között az egyesület 
klubhelyiségében (6600 Szen-
tes, Kiss Bálint utca 3.) jelentkez-
hetnek a rendezvényekre.

Ünnepi focitornát rendeztek a műfüvesen

Motivációs videókból merít-
het erőt, aki manapság hason-
ló babérokra tör, a 45 éves spor-
tember is rendszeresen készít 
ilyen kisfilmeket. De őt annak 
idején, amikor ilyesmi még nem 
létezett, mi motiválta? – kérdez-
tük.

– Akkor még internet sem volt, 
’96-ban nyertem meg a Mr. Uni-
verzumot. Igazából újságokból 

értesültünk, akkoriban már azért 
jöttek be külföldi szaklapok, 
azokban láttuk a  profik edzés-
módszereit, versenyeken készült 
képeiket. Ez motivált, illetve a sa-
ját magam elé felállított cél.

A világbajnok ma már szíve-
sen továbbadja tapasztalata-
it, a már említett motivációs vi-
deókban is buzdítja  követőit. 
– Mi sem természetesebb. Én ezt 

a világ legkiválóbb sportjának 
tartom, amit a legtöbben űz-
nek a Földön, nem versenysze-
rűen, hanem tömegsportként. 
Ha körülnézünk, minden kondi-
terem fullon megy. Ez az egyet-
len olyan sport, ami tetőtől-tal-
pig, arányosan megmozgatja az 
embert, nem csak egyoldalúan – 
magyarázta Kiss Jenő.

Két verseny között volt egy 
14 éves kihagyása, nemrégiben 
tért vissza. – A családommal és 
a saját egzisztenciámmal kellett 
foglalkoznom, ezt mára megte-
remtettem, a vérem azonban to-
vábbra is forrt, benne maradt a 
versenyösztön, ezért visszajöt-
tem a profik közé – indokolta a 
váratlan döntést. – Hála Isten-
nek, a testem még számomra is 
meglepően jól reagált. Ezt a hi-
temnek tudom be, elhiszem ma-
gamról, hogy igenis tudok fej-
lődni, meg se fordul a fejemben 
az ellenkezője.

Elárulta, régi formájához ké-
pest 10-15 kilóval több izom van 
most rajta. Ami pedig a vissza-
térésre késztette, az a legendás 
Mr. Olympia verseny.  Ő lehet-
ne ebben is az úttörő a magyar 
testépítők között. Mint mond-
ta, már a részvétel bőven kielé-
gítené, de az sem lesz könnyű. 
– Ahhoz meg kell nyernem egy 
profi versenyt, hát ez elég ne-
hézkes. Őszintén, nem lepődnék 

meg, ha nem sikerül elérni ezt a 
célt, de akkor is ezt látom ma-
gam előtt, ezért küzdök, ezért 
hajtok. Reálisan nézve, az élme-
zőnybe kerülésre nincs esélyem 
a koromnál fogva, de arra látok 
esélyt, hogy közéjük állhassak. 
Amúgy is ellenük versenyzem a 
profi viadalokon, de azért szeret-
nék felállni a Mr. Olympia színpa-
dára, legalább egyszer, s akkor 
visszavonulnék. 

Küzd a sztereotípiák ellen, a 
Facebook-oldalát is jórészt en-
nek szenteli. – Aki komolyan űzi 
a testépítést, az igenis intelli-
gens ember, e nélkül nem lehet 
nagy eredményeket elérni – je-
lentette ki a világbajnok.

Mindig kíváncsi voltam, az iz-
mos emberek mennyire erősek. 
S mivel egy erőfesztivál volt a 
helyszín, érdeklődtem, kipróbál-
ná-e magát ilyen megméretteté-
sen Kiss Jenő? – Az én sportom 
teljesen más, úgyhogy legalább 
egy hónapot kellene készül-
nöm rá. Ha itt most hirtelen ne-
kifognék azoknak a feladatok-
nak, amiket az urak csináltak, 
valószínűleg csúnya sérülés len-
ne belőle. De aki látott, még sen-
ki se mondta, hogy gyenge len-
nék – mosolygott. – Elég nagy 
súlyokkal tudok dolgozni, még 
a szabályos végrehajtáson belül. 

Végül elmondta, Arnolddal, 
bár lett volna lehetőség rá, de 
valahogy mindig elkerülték egy-
mást. – Ez maradjon meg nekem 
ilyen plátóinak, így jobb érzés – 
jegyezte meg Kiss Jenő.

A Mr. Olympia színpadára vágyik

Darók József

Kiss Jenő több mint 20 éve lett hazánk első egyéni amatőr 
testépítő világbajnoka, IFBB Mr. Univerzum, ami egyből a 
profik közé emelte. Visszavonult, de  néhány éve újra megjelent 
a színpadon, mert addig nem nyugszik, míg nem juthat el arra a 
versenyre, amin példaképe, Arnold Schwarzenegger hétszer di-
adalmaskodott, vagyis a Mr. Olympiára.  A szegvári erős embe-
rek fesztiválja sztárvendégeként nemcsak izmait csodálhatták 
meg, de barátságos stílusát is. 
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Hering Viktor

Európa-bajnoki bronzérmet 
szerzett a magyar női ifjúsá-
gi vízilabda válogatott az Új-
vidéken megrendezett konti-
nensviadalon.

A csapat tagja volt a két szen-
tesi kiválóság, Dömsödi Dalma 
és Kudella Panna is, akik vala-
mennyi mérkőzésen szerepeltek 
a nemzeti együttesben, és játé-
kukkal igazolták: helyük van a 
legjobbak között. A magyar csa-
pat mindössze egy vereséget 
szenvedett el a tornán – meg-
vertük Portugália, Oroszország, 
Bulgária, Nagy-Britannia és Gö-
rögország válogatottját is –, az 
elődöntőben a hollandok győz-
ték le dr. Faragó Tamás szövet-
ségi edző gárdáját, a bronz-
mérkőzésen viszont a mieink 
diadalmaskodtak, egy elképesz-
tően izgalmas derbin 9-8-ra 
nyertek a magyarok. A győztes 
mérkőzésen Dalma élete egyik 
legjobb teljesítményét nyújtot-
ta, 6-3-as görög vezetésnél állt 
be, és három emberfórt valamint 
egy ötméterest harcolt ki, hatal-
mas szerepe volt abban, hogy a 
csapat fordítani tudott 7-6-ra. Az 
U17-es válogatottunk jövőre a 
világbajnokságon is bizonyíthat, 
és ami az ellenfelekkel szemben 
nagy előny, hogy a gárda gya-
korlatilag együtt marad, hiszen a 
csapatban a legtöbben 2001-es 
születésűek – Dalma 2003-as –, 
így jó esély van arra, hogy a vb-n 
is előkelő helyen végezzenek a 
mieink. A két szentesi lány már 
itthon pihen, klubjuktól pihenőt 
kaptak, később viszont már ők is 
bekapcsolódnak a bajnoki felké-
szülésbe.

Eb-bronz

Sebők Tamás

Négygólos vereséget szen-
vedett a Szentesi Kinizsi SZITE 
felnőtt férfi labdarúgó csapata 
az elmúlt hétvégén a Foliap-
last Bordány SK otthonában 
a Csongrád Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság második 
fordulójában.

Jól kezdték a mérkőzést a mi-
eink, 25 percig kiegyenlített já-
tékot láthattak a nézők. Ekkor 
azonban megmutatkozott a bor-
dányi fölény, vezetést szerez-
tek a hazaiak. Előnyüket még a 
félidő előtt megduplázták, így 
2-0-val fordultak a felek. A mie-
ink számos egyéni hibával ját-
szottak, az egyik ilyen követ-
keztében jutott büntetőhöz, a 
Bordány, amit értékesítettek is. 
A hazaiak 3 gól után sem álltak 
le, a játékrész második felében 

is bevették Kotvics-Varga Dávid 
kapuját, és ezzel beállították a 
4-0-ás végeredményt.

Némethy László vezetőedző 
így értékelt lapunknak a mér-
kőzést követően: – Megmutat-

kozott a Bordány fölénye, di-
namikusabbak és gyorsabbak 
voltak nálunk. Az első 25 percig 
nem volt probléma a játékunk-
kal. Nem fociztak le bennünket, 
de több akaraterőre lesz szüksé-
günk idegenben, mert úgy ér-
zem, gyámoltalanul játszottak a 
srácok. A támadójátékunk nem 
volt hatékony, a védelemben 
pedig óriási egyéni hibáink vol-
tak, ezeken kell javítanunk a jö-
vőben.

A Szentesi Kinizsi SZITE a har-
madik fordulóban a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen fogadja az UTC 
1913 csapatát, pénteken 16.30-
kor.

Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a II. Szegvár Takarék 
Kupát a Dr. Rébeli-Szabó Jó-
zsef Városi Sportuszodában. 
A tavalyihoz képest sokkal 
népesebb mezőnnyel, össze-
sen tizenhat együttessel in-
dult a vízilabda torna, melyen 
a 2006-ban vagy annál később 
született fiatal pólósok szere-
pelhettek.

Érkeztek csapatok Debre-
cenből, Szolnokról, Szegedről, 
Szombathelyről, sőt még Pécs-
ről is. A négy csoportban zajló 
körmérkőzések után a Szente-
si VK együttese elődöntőt játsz-
hatott a Debrecennel, ám ezt 
a derbit elvesztette Torday Ár-
pád és Czirok Csaba együttese. 
Maradt a bronzmérkőzés, me-
lyen viszont a Szolnok bizonyult 
jobbnak 8-5 arányban. – Vala-
mennyi mérkőzésünket meg-
nyertük a csoportban – kezdte 
értékelését Torday Árpád ve-
zetőedző. – A srácok a szegedi 
lány együttest, majd az Eger és a 
Békéscsaba gárdáját is felülmúl-
ták. Sajnos az elődöntőben a 
Debrecen 7-5-re legyőzött ben-
nünket, ennek ellenére azt gon-
dolom, hogy ebben a meccsben 
sokkal több volt. A harmadik 
helyért a Szolnokkal csaptunk 
össze, itt háromgólos vereséget 
szenvedtünk. A negyedik helye-
zésnek összességében örülök, 
mert erős ellenfelekkel játszhat-
tunk, sokat tanulhattunk ezek-
ből az összecsapásokból. Van 
még időnk a bajnokság kezde-
téig, igyekszünk kijavítani a hi-
báinkat, hasznosítani a tapasz-
talatainkat. A felkészülésünk 

azon szakaszában járunk, ami-
kor az erősítő részen már lassan 
túljutunk, következnek a labdás 
és technikai elemeknek a gya-
korlásai, így jól illeszkedett bele 
a torna a menetrendünkbe. 
Azért is hasznos volt számunkra 
ez a hétvége, mert valamennyi 
vízilabdázómnak játéklehetősé-
get tudtam biztosítani a három 
nap során. 

A Szegvár Takarék Kupát vé-
gül a Pécs együttese nyerte, 
megelőzve a Debrecen, a Szol-
nok és a negyedik helyezett 
Szentesi VK gárdáját. A legjobb 
kapusnak a nyíregyházi Pelle Le-
ventét, a legjobb mezőnyjáté-
kosnak a szolnoki Cseh Maximot 

választották. A szentesiek közül 
a legtöbb gólt, szám szerint hú-
szat, Melkuhn Máté lőtte. A csa-
pat folytatja az alapozást, ed-
dig naponta négy órát edzettek 
a srácok, délelőtt két és fél, dél-
után másfél óra volt a penzum, 
szeptember elsejétől, ahogy 
elkezdődik az iskola naponta 
másfél órás edzéseket tart majd 
a gárdának a Torday-Czirok pá-

ros. A negyedik helyezett csapat 
tagjai voltak: Inokai Tóth Mar-
tin, Ludányi Lóránt, Fási Botond, 
Melkuhn Máté, Fási Marcel, Má-
csai László, Király Levente, Czirok 
Csaba, Varga Ádám, Molnár Bol-
dizsár, Kovács Botond, Horváth 
Áron és Erdész Dávid.

Vereség idegenben

Negyedik hely a  
Szegvár Takarék Kupán

Foliaplast Bordány SK –  
Szentesi Kinizsi SZITE 4-0 (2-0) 

gólszerzők:
Fodor Balázs (25’ 37’), 

Gajdacsi Mátyás (47’ 76’).
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